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82& ~ssão~ em 28 de Fevereiro de 1934

Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente, e Cristóvão
Barcelos, 2° Vice-Presidente

}.

Ás 14 horas, compareceram os S:os.:

AntOnio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos,
Valdemar Mota, Alfredo da Mata. Veiga Cabral, Joaquim Ma
galhães, Magalhães de Almeida, Costa Fernandes, Carlos Reis,
Adolfo Soares, Godofre<lo Viana. Luiz Sucupira, Valdemar
Falcão, Leão Sampaio, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Ve
10so Borges, Irêneo Joffily, Pereira Lira, Agemenon de Maga
lhães, Arruda Camar".s, Arnaldo Bastos, José Sá, Simões Bar
bosa, Gois Monteirú, Valente de Lima, Izidro Vasconcelos,
Guedes Nogueira, AntOnio, Machado, Augusto Leite, Rodri
gues Dória, Deodato Maia, J. J. Seabra, Prisco Paraíso, Me
deiros Netc, Alfredo Mascarenhas, LeOncio GalrãlJ, Atila
Amaral, Homero Pires, Negreiros Falcão, Aloisio Filho,
Francisco Rocha. Lauro Passos, Carlos Lindenberg, God,o
fredo Menezes, Henrique Dodsworth,Sampaio Correia, Lei
tão da Cunha, Olegário Mariano, João Guimarães, R~ul Fer
nandes, Alípio Costalat, Acúrcio Tõrres. Fernando Maga
lhães, Cardoso de Melo, Sóares Filho, Buarque Nazar:eth,
Lemgruber Filho, Martin!:l Soares, Pedro Aleixo, Augusto de
Lima, Gabriel Passos, Augusto Viégas. Mata Mach9.do, Delfim
Moreira, José Alkmim, Vieira Marques, Clemente Medrado,
Simão da Cunha, Furtado de .Menezes, Cristiano Machado,
Daniel de Carvalho, Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú, Val
domiro Magalhães, Campos do Amaral, Bueno Brandão, Car
neiro de Rezende, Alcantara Machado, Teotônio Monteiro de
Barros, José Carlos, Barros Penteado, Mário Whately, Gua
racy Silveira, Hipólito do Rêgo, José Ulpiano, Lacerda Wer
neck, Morais Leme, João VilasbOas, Alfredo Pacheco, Lacer
da Pinto, Nereu Ramos, Anes Dias, Frederico Wolfenbutell,
João Simplicio, Renato Barbosa, Demétrio Xavier, Fanfa Ri
bas, Alberto Diniz, Cunha Vasconcellos, Ferreira Neto, Val
demar Reikdal, Martins e Silva, Francisco Moura, João Vi
taca, Alberto Surek, Edwald Possolo, Guilherme Plaster, En
gênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Mário· Manhães,
Ricardo Machado, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Euveldo
Lodi, Pacheco e Silva, Rocha Faria, Gastão de Brito, Pinhoi-

.ro Lima, Morais Paiva (121). .

O $r. Presidente - A lista de presença acusa o compare
cimento de 12:1 Srs. Deputados.

Está aberta a Sessão.
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o Sr. Vieira Marques (Servindo de 2° Secretário) pro
cede á leliura da Ata da Sessão antecedente, a qual é post~

em discussão.

o Sr. Abelardo Marinho - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, sôbre a Ata, o nobre
DepULado.

O Sr. Abelardo Marinho (Sôbre a Ata) - Sr. Presidente,
no Diario da Assembléia de hoje, figura na oração que tive
ensejo de proferir a respeito da Ata da Sessão de ante-hon
tem o seguinte trecho, em referência ao Sr. Deputado Raul
Fernandes:

" . •• e S. Ex., á fôrca de tanto ouvir dizer que
dera parecer contrário á representação profission.al,

acabo~ se convencendo que, de ,fato, apresentara paracer
nêsse sentido. ti

Evidentemente, não foi êsse meu . pensamento, e devú
confessar que o engano me escapou na revisão que fiz do
discurso. O que eu quiz dizer foi precisamente:

" •.. e não é de desejar que, á forca de tanto se
ouvir repetir que S. Ex. deu parecer contrário á re
presentação profissional, todos' acabem convencIdos de
que, de fato, S. Ex. apresentou qualquer pa.recer
nêsse sentido." (1)

Prevalecendo-me da oportunidade de éslar com a- pa
lavra, desejo ainda, em contestação á noLícia publicada em
alguns jornais, em consequêncill do incidente filtre a banca
da 01assista e o Sr. Deputado Raul Fernand?s, lêr uma nota
divulgada pela imprensa, mais ou menos no dia 18 de ~o

vePlbro proximo passado, contestl:mdo que os representalltes
profissionais tivessem realizado qualquer acôrdo ou qual
quer conchavo em tôrno da eleição do Presidente da Cons
tituinte. Essa nota está assim vasada:

A REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL

Pede-nos o Sr. Euvaldo Lodi, "leader" õo'! em
pregadores na AssembIéia, a publicaCão do seguinte:

"üs representantes profissionais de classe nãa en
traram em quaisquer acôrdo para a eleic;rão da MêslS
da Constituinte.

Em relação ao nome do ilustre' Presidenle. SI'.
Antônio Carlos, tido por alguns como inimigo decla
rado do princípio da representação pí'ofissional e· por
outros comó seu adepto, foi 8. Ex. ouvido pelo repre
sentante e por outro membro da bancada, tendo o
mesmo declarado que a política mineira, de tradicional
transigência, não era absolutamente contrária .a êS3e
princípio, tal como S. Ex., apenas dependendo da mo
dalidade de vir a ser consignado. Tania assim er~, e
nem havia o propósito de ser agradável, que o assun
to já tinha sido objeto de correspondência com o Sr.
'Sustava Capanema, vice-presidente do P. P. e atual
Interventor interino de Minas, o qual, propugnando

ReÜficado.
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sempre por um elevadQ espírito de COnCOl'dll1 e pa
triotismo, já havia mesmo escrit'J lIma. carta a S. Ex.,
quo foi exhibida, chamando a atenção para a necessi
dade de uma construtiva transigência de pontos Ide
vista anteriormente estabelecidos, "por exemplo,
quanto á representação profissionaL'" 'i

Ora, êsse espírito de construtiva transigência: é
justamente o dos representantes diretos da produói<
junto á Constituinte, com o únicoobjetívo, á margem
de quaisquer interêsses de política partidária, de ser
conseguida uma Carta Magna, dentro da realidade bra-
sileira. I

Esclarecida, assim, a dúvida, desapareceu o cons
trangimento em que poderiam estar, em relacão: ao
nome do ilustre Sr. Antonio Carlos, aquêles que o su
punham contrário ao principie da repre.ientacão pi"o-
fi3siona!." I

Sr. Presidente, essa nota, CODStante de um recorta 'da
"Jornal do Comércio" em que, infelizmente, não vem assina
lada a data, teria sido bastante para 1azer com que cessas
sem, de vez, as imputaçÕes desairosas atiradas á banc"lda dos
profissionais. ÁS sucessivas exumatões do aleive se têm
seguido outros tantos. desmentidos. sem que, entretantO, a
pilheria deixe de ser, vez por outra, reeditada; e, ainda
nêste instante, em consequência da publicação d'O GlObo,

... atribuída ao ilustre Deputado Sr. Raul Fernandes, a1gpna
órgãos de imprens~ desta capitaL, baseados na velba histó
ria a que' me venho referindo, continuam a atacar os rePre-
sentantes classistas. -. I

Era o que tinha a dizer. (Muiro bem, muito bem).

2

o Sr. Daniel de Carvalho - Peço a palavra.

O Sr. Presidente- Tem a palavra, sObre a Ata, o nobre
Deputado. . I

O Sr. Daniel de Carvalho (SÓbre a Ata) - Sr. Pre
sidente, declaracões constantes das at asdas duas últimas '/>es
sões desta Assembléia obrigam-me a fazer uma relificílocão
de conceitos que lenho expendido em pl;lrfeita Ma fé. Com
eCeito, estava na crença de que o Partido situacionista de
l\l!nas não era contrário á inversão dos trabalhos da Casa,
segundo o depoimento de alguns dos seus membros, ou /me
lhor, que êsse Partido era favorável a tal inversão etam
bém favoravel á indicação do Sr'. Medeiros Neto. além deter
compromissos para a eleicãodo Sr. Getúlio Vargas como
primeiro Presidente constitucional... I

O SR. PEDRO ALEIXo - V. Ex. apurou todos êsses
~~?' . . I

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Digo que estava na
crença dI} que essa era 'a atitude do Partido e que alguns
membros, individualmente, divergiam dessa atitude. Não~ive
dúvida, assim, em transmitir {lssa informàoão a memoros
de outras bancadas que me deram 3 honre de ouvir sOore a
matéria,.c a correligionários do Esta.do de Minas GeraisIque.
me consultaram. .

Diante, porém, do discurso aqui pronunciado pelo nobre
Deputado, Sr. Campos do Amaral... I

j
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o SR. CAMPOS DO AMARAL - Falei, aliás, em lD'eu
nome.
,O SR. DANIEL DE CARVALHO - ••. que é, sem dúvi

da, e sem favOr, uma' figura expressiva do Partido Progres
sista.. ~

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Obrigado a V. Ex.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - ,." não tenho dúvi

da em desfazer o engano em que labora.va, porquanto S. Ex.
se manifestou, abertamente, cOntra a inversão dos trabalhos
da Assembléia, bem como contra a indicação do Sr. Medeiros
Neto... .

O SR. PEDI\O ALElXO - Não sei a razão pela qual se
procurou fazer dentro do Partido Progressista essa investi
gação.

O SR. VALDOMmO MAGALHÃES .:..- Que a fizessem no seu
próprio Partido.

O, SR.. DANIEL DE CARVALHO - Não procurei fazer
iienhuma investigação. As declaracões foram Publicad9.S•..

O SR. VALDOMIJ\O MAGALHÃES - t admirável o zêlo do
nobre Deputado pela coesão do nosso Partido.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não estou demons
trando zêlo desl!a natureza,' mas pela minha palávra.. Dei
uma informação, e essa foi contestada. Cumpre-me retificá-la
ou mantê-Ia.

O SR. VALDOMIJ\O MAGALHÃES - Fique V. Ex. certo de
que o Partido Progressista. cumprirá todos os seus compro
missos pa.rtidários.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não suscitei dúvidas
a êsse respeito~ ,

Dellejo, acentuar, entretanto,que o nobre Deputado, 8r.
Campos do Amaral, declarou que falava dentro do programa'
do Partido, e mais, que êsse não havia sido convocado nem
tinha deliberado sObre tão importantes matérias.

O SR. PEDRO ALElXO - Constavam dos nossos trabalhos
as informacões de que V. Ex. falou, para que faca rettfica-
Cão na ata? .

O SR. DAL""IEL DE CARVALHO - As informações fo
ram prestadas por mim e agora degejo ·corrigi;.las em vista
das declarações em contrário do Sr. Deputado Amaral.

O SR. PIIDRO ÁLElXO - Deveria retificá-las perante
aqueles que receberam a informação de V. Ex.; Dão foi a
Assembléia.

'O SR. DANIEL DE CARVALHO - Sou juiz do momento
e da forma por que devo fazer tal retificação.

O SR. PEDRO ALEIXO - O assunto interessa, principal
mente, ao Partido Progressista.

O SR.. DANIEL DE CARVALHO - Interessa á Assem
bléia,. ao pais e também. a mim, que dei as informac3es e
quero retificá-las. .

, .á SR. PEDRO ALEIXO. - Não perante a Assembléia, pois
aqui não constava nada a -respeito. .

O SR. VALDCMlRO MAGALHÃES - A Assembléia rião tra
tou do assunto, que é da economia do Partido.

I
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O SR. DÁ!"'1IEL DE CARVALHO - :Foi um co~eligioná
rio de V. Ex., ·que trouxe a matéria a delJate..

Assim, -julgo-me na obrigação de emendar os juízos emiti
dos e, de ac6rdo com o discurso aqui pronunciado pelo nobre
representante de Minas Gerais, do Partido Progressista, se
nhor Campos do Amaral. ~ •
. O SR. VALDOMIRO MAGALHÃES - S. Ex., como acabou

. de dizer, falou em seu nome próprio.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Mas declarou, em dis

curso, que o Partido não se tinha reunido e não havia deli
berado a respeito.

O SR. VALDOMIRO MAGALHÃES - Não'interessa a V. Ex.
saber se deliberou ou não. V. Ex. é fiscal do nosso Par-
~? -

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não sou nem quero·
ser fiscal do partido de V. Ex.; estou, simplesmente, pres
tando o meu depoimento. O povo mineiro é que é fiscal das
nossas agremiações partidarias.

O SR. PEDRO ·ALEIXO - O juízo não é competente para
tomar o depoimento de V. Ex., o qual deve s6r prestado
perante aqueles aos quais informou, e não perante a Assem
bléia.

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao ilustre orador que, sô-
• bre a ata, não são. permitidas observações, por mais de dez

minutos.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - ComoVo Ex. Sr. Pre

sidente, está vendo, estou agindo nê8te caso com am ais per
feita bOa f~. Tendo verificado que um juízo por mim emi
tido não é verdadeiro, que () Partido Progressista não se
pronunciou sObre a inversão da ordem dos trabalhos e a
respeito do candidato á Presidência da 'República, para o pri
meiro período constitucional. .•

O SR. GABRIEL PASSOS - Lamentável é que V. Ex. tra
ga. para a Assembléia, que tem coisas sérias a tratar, questi
.únéulas partidárias.

O SR. DANIEL DE CARVALHO -.:... Mas o caso de que
me ocupo, não deixa de ser dos mais importantes para a fase
que o país atravessa.

O SR. PRBSIDBNTB - A Mesa não pode permitir que, a
propósito da ata, se trave debate desta natureza, mais próprio
para a hora do expediente ou para explicação pessoal.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Desejo, apenas, além
de' corrigir um engano, congratular-me com as informacÕes
aquí prestadas pelo. ilustre representante de· Minas, Sr. Cam
pOs do Amaral, pois, não tendo sido, como S. Ex. declarou,
convocado o Partido e não tendo havido qu,alquer deliberaçAo
quanto á importante matéria de inversão da ordem dos nossos
trabalhos .e eleição do Presidente da República ainda tenho
a esperanoa ..•

O SR. VALDOMIRO MAGALHÃES - No momento oportuno
os membros dêsse Partido hão de emitir opinião. .
. O SR. DANIEL DE CARVALHO - ••. de que,nêstes
pontos, como em outros de tese constitucional, venhamos a
ficar de aeõrdo. .

O SR. PEDRO ÁLEIXO - E' é muito facil: basta ·que
V. Ex. se convença de que a bOa razão estáconosoo.
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O SR. DANIEL DE CARVALHO'-- Procedemos da Ali
ança Liberal e V. Ex., Sr. Presidente, quando da sessão
inaugural do Partido Progressista, teve ense,io de dizer que
vinculava a existência do mesmo aos postulados dela, e que a
revolução de 930 nada mais fÔra do que a Alianoa Liberal em

. armas. Ora, o postulado fundamental' da Aliança, 'como
V. Ex. acentuou e .msaus formosos discursos, é o da liber
dade política, é o do povo poder .escolher, livremente, o su-
premo magistrado da Nação (M'Uito bem; muito bem) . .

~

O Sr. Campos do Amar8I - PeÇo a palavra.'

O Sr. Presidente - Tem a palavra, sôbre a Ata, o nobre
~pu~o. ,

O Sr. Campos do Amaral (S6bre a Ata) - Sr. Presiden
te, o ilustre colega, Sr. Deputado Carneiro de Rezende, cujo
nome declino com a velha simpatia que,' sempre dediquei a
S. Ex., baseando-me no discurso qu proferi segunda-feira
'Ó.ltima sôbre a a Ata, afirmou, ontem, em minbaausência
desta Casa, que eu teria trazido para êste recinto a impres
são de que o povo montanhês combate a candidatura do Chefe
do Govêrno Provisório á presidêDCUL eonstituçlona~ da Re- •
pública. "

S. Ex., naturalmente de boa fé, cometeu engano que
êzuero fique retificado,. porquê, antes de emitir conceitos de
certa gravidade,. costume, renetir, afim de que deles pos
Sa assumir inteira responsabilidade, nunca precisando ter
de desdizer-me. « "

Combati, Sr. Presidente, e quero que conste da ata, 08
processos, que não me pareceram honestos, proeess,os que
não são revolucionários, de se agitar a questão da candida~"
tura presidencial por aquela manobra,' que verberei, da in-'"
versão da ordem dos trabalhos. . ,

" Quanto, por~m, a determinada candidatura, até' êste
momento estou onde me situei numa 'entrevista que coDcedi .
ao Diário de Noticia8, hoje publicada. Perguntado' sObre a
candidatura do Sr. Dl'. Getúlio Vargas, respondi QUttr'
Deputado incumbido de tomar conhecimento e julgar, ama..
ilhã, os atos de S. Ex., não oprejulgo,.não ,me" manifesto
pró sua candidatura, porquê isso seria confessar~e,.inca
paz de desaprovar, tuturamente, os atos que S. E3:. h8ja
praticado.

Afirmei que· nlio sou contra sua candidaturil, que nIo
me .manifesto contra, porquê .. seria condena;r," antecipada
mente, atos de' que ainda não tomei conhecimento.
, ~ o que quero fique constando da ata.
" o SR. CARNEIRO DE REZENDE' - Permita o nobre colega
um aparte. Ql1ero, repetir I uma consideração de V.' 1:%.;
exarada ,nestes têrmos: "Toda. gente está convencida de que
a inversão proposta tem por único objetivo .. fazer o Sr. Ge
túlio Vargas Presidente constitucional do Brasil... "
. O SR. ACÚRCIO TORRES -ÉO que: está' na conciência
de toda a Nação. ,

O Sft. CARNEIRO DE REZENDE - •.• Ora, não nos' 're
.unimoS' em Assembléia NacioIiàl Constituinte' para serViço
pessoal do Sr ~ Getúlió VargaS".
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o ,SR. AROEMIRO DORNELE8 - A inversão dos trabalhos
é para destruir outras manobras que se preparam aqui
dentro.

O SR. PRESIDENTE (fazendo 80a1' pl> tím.panos) - Aten
ção I A Mesa não pode permitir que, a propósiloda Ata, sc,
discutam candidaturas 'á Presidência da República.

O SR. CAMPOS no AMARAL - Eu estava, Sr. Presi
dente, concluindo meu pensamento, que é êste: combati,
combato e combaterei, sempre, todo o processo que seja
cópia daqueles processos que levaram V. Ex. a ,criar a
Aliança Libe::-al e nos levaram a nós, revolucionários, a pe
gar 'em armas pel&. regeneração dos costumes políticos na
cionais. (Muito bem; muito bem.)

4:

o Sr. Bias F6rtes - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, sObre a Ata, o nob~
Deputado.

O Sr. Bias Fortes (S""rea Ata) - Sr. Presidente pre
ciso esclarec~r. para tranquilidade da minhaconc.i'ência,
que, consultado pelo leader da minha bancada se dava mi
nha solidariedade e meu apOio á chamada moção. da inver
são dos nossos trabalhos, afirmei a S. Ex. que lhe não po
deria dar nem meu apGio ~em minha solidariedade.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - A moção não é de in
versão, mas de conversão.

O SR. VIEIRA. MARQUES - A declaracão do nobre orador
é depoimento de que o Partido foi ouvido peloleader.

.0. SR.BIAS'FORTES - ~ o depoimento que· trago á
Assembléia NaCional Constituinte:' ouvido pelo leo.der da
minha bancada' disse-lhe, imediatamente, que não da:'Ía mi
nha solidariedade nem meu apOio á moção invertendo a
ordem dos nossos trabalhos.

Quero que fique ratificada essa declkração, para que a
gente de Minas Gerais, que me enviou á Assembléia Nacio
nal Constituinte, saiba que minha conduta, aqui, é a mesma
por que sempre pautei a minha vida pública 'quer dentro
das fronteiras. do meu Estado, quer no seio da política na
cional •.,. '

, O SR. VlEIRA MARQUES - Nem outra é a atitude dos de-
mais Deputados mineiros.

O SR. BIAS FORTES - Esta, Sr. Presidente, é a minha
,diretriz, e, se igual'ê a dos demais Deputados de Minas Ge
rais, cada um dêles que a afirme desassombradamente, como
estou fazendo, perante a Assembléia Nacional Constituinte.

Esta tribuna nos foi dada, não para ocultar os nossos
"'Pensamentos (muito bem), mas para sinceramente prestar
mos contas ao povo, que nos elegeu, do mandato que nos foi
cinfiado. E e, no cumprimento dêsse dever. precípuo de
Deputado, que deeejo fique constando da ata desta sessão que
·não darei· minha solidariedade, nem meu apOio, a moção
que importe na inversão da ordem dos trabalhos, elegendo-

.s,e o ,Presidente sem Constituição., .
Não poderia, Sr. Presidente, sem trair os postulados da

Aliança Liberal, pregados por . V. Ex~ e com os quais fui
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sOlidário, empenhando-me nessa campanha, denodadamante,
levando a minha palavra a vários municípios do Estado, na
propaganda da demoeratiza.ção da República e no comba~
aos processos polfticos que vinham infeHcitando o r'3gime 
não poderia, sem comprometer o passado de tradicões, que
é o' do povo mineiro - partícular~ente, d~ tradições para
mim, o passado do meu nome - nao poderIa, sem fal.t&r a
grandes deveres, silenciar neste momento. Desejo que na
ata dos trabalhos da Assembléia fique consignado que não
bá disciplina partidária, não há espírito de solidariedade que
me desviem do modo de agir politicamente. gobretudo quan
do. acima dessa disciplina e dessa solidariedade, pairam os
sentimentos e as aspirações da conciência nacional. (Muito
bem; muito bem. Palm,(J8.)

5

o Sr. Augusto Vlégas - Peço apa,lavra.

O Sr. Presidente - TeID.a palavra, sObre a Ata, o Dobra
Deputado.

O Sr. Augusto V16gas (SDbre a Ata) - Cumpra-me,
Sr. Presidente. declarar a V. Ex. que, no instante em que
se debate assunto tão momentoso•••

O SR. PIlESIDENTB - Não ha assunto em debate.
O SR. AUGUSTO vttGAS - O assunto não está em

debate, nos termos do Regimento, mas efetivamente, idéias
se debatem fóra dessa fase.

O SR. ALofslO FILHO - Perfeitamente: o debate' está
aberto.

O SR. AUGUSTO VIÉGAS - Distoéo que não reata
a menor dúvida; o mais será questão de palavras. Não Se
estava em fase de debate, mas idéias se debatiam e se de- .
batem. Tinha, por isso. que declarar á Assembléia que t&m
bem fui ouvido pelo ilustre "1eader" do Partido Progres
sista.

O SR. VALDOM!RO MAGALHÃEs - V. Ex. se pronunciou
contra. V. Ex. e mais alguns companheiros.

O SR. AUGUSTO VIÉGAS - Como V. Ex. nio con- .
testa, não só eu como outros se pronunciaram contra a in
versão dos trabalhos da Assembléia.

O SR. MELO FRANCo - Também eu me manifestei con
trariamente á inversão dos trabalhos.

O SR. AUGUSTO VIÉGAS - Preciso, pois, explicar,
pelo menos, alguns dos motivos que me levariam a tal pro
nunciamento, perante os que me elegeram, perante o meu
Estado, perante a Nação e perante minha própria conciência.

~ que me nã,CJ julgo nunea no direito de agir de rnodoa
prejudicar. as possibilidades políticas de quem quer que se
já. Assim, não daria meu voto á inversão dos trabalhos da'
Assembléia, porquê islo importaria em afastar as possibi
lidades políticas dó se eleger para o primeiro posto da ma
gistratura do pais o Exmo. Sr. Chefe do Govêrno' Pr.ovisó
rio. antes que se houvessem apreciado os atos de S. Ex. no
Govêrno .. Seria impossível que esta Assembléia fosse eleger .
S . EX., sem que tivesse conhecimento delas. Isto é tanto
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mais verdade quanlo estou cerlo de que, tendo S. Ex. os
requisilos necessários para ccupar êsse posto, avultaria aos
olhos da Assembléia e da própria Nação, quando se verifi
casse, como se deverá. verificar, o acervo de serviços que
acaso haja prestado ao país ...

O SR. VALDO:MlRO MAGALHÃES - Que, aliás, os tem
prestado.

O SR.. AUGUSTO VIÉGAS - ... ou que tem efetivamen
te prestado á. Nação.

O SR.. CAMPOS DO AMARAL - Terá. prestado ou não terá
prestado. Só depois de tomarmos as contas do Chefe do
Govêrno Provisório é que poderemos avaliar desses ser-
viços. .

O SR. AUGUSTO VIÉGAS - Esta, Sr. Presidente, uma
das razões que me levaram, embora membro da Comissão
Executiva do Partido Progressista, a manifestar-me contra
a Indicaçiio relativa á inversão dos trabalhos da Assembléia.

Era o que tinha a declarar, em respeito á. Assembléia e
ao P~í&. (Muito bem; muito bem.)

6

o Sr. Presidente - Peco licença á Assembléia para lêr
o que diz o Regimento, que ela própria votou, a respeito dos
discursos sObre a ala: "O Deputado s6 poderá falar sôbre a
Ata para retificá-Ia".

Nenhum outro Deputado pedindo a pala'\Ta para falar sõ
bre a.Ala, dou-a por aprovada. Está aprovada.

Pa~sa-se á leitura do Expediente.

O Sr. Toma: LObo (iO Secretário) procede á leit.ura do
seguinte

EXPEDIENTE

7
Ofício:

Da Grande Loja do Estado de São Paulo, de 12 do cor
rente, nos seguintes têrmos:

"Exmos. Srs. Membros do Congresso Constituinte - Rio
de Janeiro.

A Grande Loja de São Paulo, que conta com 35 Lojas
sob sua jurisdição e entre elas a Loja Amizade, que conta 102
anos' de ininterruptos. trabalhos, enlre os quais se destacam
os da abolição e da propaganda republicana, e a Perseveran
ça 3& de Sorocaba, que também, com muitos decênios de exis":
tência, colaborou em'feitos de nossa História, vem, num di
reito que lhe assiste, pedir a VV. EEx., eleitos num pleito
livre e independente, que ao votarem a nova Constituição
para êste nosso amado Brasil, nela incluam: a) o libérrimo
art. 72 da antiga Constituição de 1891; b) mantenha o en
sino' l~igo, excluindo a cláusula àe ser êle facultativo; não
seja incluida a disposição de assistência religiosa, seja de que
culto fOr, ás classes armadas, onde a nossa Instituição tem
grande número de membros; c) inciusão, se fOr caso de, na
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Constituição, figurar,: do divórcio a vínculo, que várias Lojas
da nossa jurisdição Isolicitaram que a êsse Alto Corpo se pe
disse.

Esperando do p:atriotismo, da equidade, do bom senso que
os Legisladores da Constituinte pcssuem, que a nova Consti
tuição seja um exemplo de Liberdade, Igualdade e Frater
nidade, garantidora$ da liberdade de conciência e de pensa
mento, apresentamos a VV. EEx. os protestos de alta e dis
tinta consideração. t-- O' Grão-Mestre, Dr. Beniamin Reis. 
Carlos Reús Filho, ~ande Secretário."

- A' comiss~1Constitucional.

O Sr. Presidente - Está finda a ~itura do Expediente.

8

Tem a palavra o Sr. P.ereira Lira, primeiro orador ins
crito.

O Sr. Pereira Lira - Sr. Presidente, Srs. Deputados:
Não era intenção minha subir á culminaneia desta tribuna
para versar matéria outra que não fosse puramente de té
cnica constituciona~. ,

A questão de t~nica constitucional, porém, está de Lal
maneira envolta com o problema político, pOsto á considera
ção de nossas co*ci~nei~, que, é possivel, escapem-me
nas considerações ~e terei oportunidade de expender no de
bate (o qual deveri/lser estritamente constitucional) alguns
conceitos pertinentes á questão política.

Mantenho a coflvi.::Ção de que as condicÕesmentais e
morais, em que estamos investidos de nossa tarefa de elabo
ração do pacto constitucional, não são de molde a permitir o '
trabalh'O sereno e lequilibrado que fOra de desejar, para
constitucionaliza.r a Nação.

Essa minha co~vicCão torna-se tanto mais veemente e
compreensiva, quando' sabemos que o ambiente que presidiu
ao trabalho da Con$tit.uinte de 9:1 não se revest.iu das cir
cunstancias do 3tual Dlomento político, de vez que a derru
bada do trono imper.ial se. fez por uma passeata militar, ao
passo que a reorga~ão do regime democrático no Brasil,
consE',quência da Re~olucão de 30, foi precedida de uma
luta fratricida. I'

O eminente Sr. .Assis Brasil, uma das figuras de maior
,altitude do Brasil qontemporaneo e cuja renúncia, s~guiido
está tornado público, temos que lamentar nêste momento, es
crevendo o seu livro sõbre o "Govêrno Presidencial", teve
ocasião de se expandir. sObre aquilo que êie considerou as
más condiçõés ambiericiaispara a elaboração do pact.o de 91,
nestas palavras: I

"Nenhum .pacto fundamental, destinado a uma
longa permanência, foi discutido e fabricado em cir
eunslancias . Plenos propícias que o nosso". (Assis
Brasil, "Do qovêrno Presidencial", pago :1.).

"A ConStituiçãO da República foi' discutida. e vo;'
tada na éPocaO!nenos propícia á serenidade 'e integri
dade dos espíritos." (Pag. :1.6).

. O e~inente St:r~SSi~ ~rasli, justific~ndo os êlT~s, as
lacunas e, vamos dIzer, a falta de conformidade do pacto' de

I .
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91 com algumas, das condições existenciais da Nação Brasi
leira, explicava essas circunstancias pelo fato de não ter êsse
pa~to sido discutido, votado e elaborado em condições favo
ráveis.

Que dizer, Srs. Deputados, dos fatores morais que
interferem no funcionamento da pre560te Constituinte
de 19341 .

Sbollmos que há duas questões que se anasLomosam,
. que se ligam, que se confundem e que se perturbam mutua

mente: o problema .poiítico e o problema <Ie técnica consti
tucional.

Sou daquêles que, por amor á técnica constitucional e
para I>ermitir que se faça no Braail uma Constituicão vasada
nas últimas conquistas e aquisições do direito público con
temporaneo, uma Constituição que tenha acústica para todas
as solicitações das liberdades públicas e, a:> mesmo tempo.
aparelhe o poder público das condicões necessári'ls ao respei
to e orientacão do bem comum - sou daquêles que pensam
deveríamos abrir mão dos motivos políticos de separa
c;ão, levantar uma bandeira de armistício no problema po
lítico, para que a elaboração téonica da Constituição, de que
estamos incumbidos perante a história, não se ressinta dos
defeitos, dos apressuramentos, das transigências descabidas
em matéria de princípios, de maneira que ela possa corres
ponder aos imperativos exatos do Povo Brasileiro. '

O Sr,,- ABiU.ARDO MARINHO - V. Ex. não tem a impressão
de que o projeto de Constituição está sendo examinado e
discutido com todo o vagar, com toda a amplidão?

O Sft. CRISTÓVÃO BARCELOS - O nolire oradOr não se 1'3
fere á Assembléia, mas ao plenário.

O Sa. A8EL..UWOMAJ\INHO - O projeto está sendo discu
tido com muita amplidão, com todos os detalhes.

O SR. PEREIRA LIRA - O aparte com que me honra o
prezado amigo, Deputado da representação pL'ofissional, me
obriga a t~r, para com S. Ex. e para gom toda a Casa, o de
ver da verdade.

Entendo - essa é minha convicção - e, porquê é minha
convicção, eu a declaro: - entendo que a questão política
está perturbando, está produzindo apressuramenlos. E sou
da.qu~les que censuram apenas que não ajãmos com espí:rlto
de superioridade, o que se conseguiria de maneira cabal se
levantássemos um armistício na questão polílica, resolvan
do-a ou não, imediatamente, mas cogitando sempre e sobre
tudo da tarefa constitucionalizadora de que estamos encar
regados.

O SR. A9ELARDo MARINHO - Peço a V. Ex. perdoar-me,
se o interrompo. M.!.s a questão polít.ica surgiq. há dez ou
quinze dii\fl, e li elaboração da Constituição já se vem pro
cessando há t:rês meses. Quero crer que tenha havido tempo
bastante "para o exame, com todo o vagar e amplitude, da
matéria constitucionat . .

O Sa. CRISTÓVÃO BARCELOS - Infelizmente, dêsde o iní
cio dos nossos trabalhos, as questões políticas foram venti
ladas nêste recinto. Essa a verdade. ..

O· SR. PEBlEIRA LmA - As questões políticas nãa
existem só quando estão â vista, á mostra; muita vez·,elas
vivem a vida dos bastidores •••

oi
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o SR. Pn,mEIRO LIMA - Quanto se tornam mais perni
ciosaa.

O SR. PEREIRA LIRA - ... perturbando, impedindo que
os encarregados de uma tarefa eminentemente técnica, e quo,
por coincidência, também representam altas expressões da
política nacional, dediquem tods. sua atenção ao assunto qud
lhes 'cabe encaminhar. Assim, não poderiam, de nenhuma
1'orma, realizar concomitantemente a sua tarefa política e a
8ua tarefa técnica.

O SR. ABELARDO MARINHO - Aindtl não estou bem es
clarecido. Em fodo o caso, cl"cio que, fazendo uma pergunta
positiva, V. Ex. me esclarecerá.

O SR. PEREmA LffiA - Não terei a pretensão de es
cle.recer um Deputado que já ganhou, nos debates nesta M
sem~léia, as espol"as de· ouro de perfeito parlamentar.

O SR. ABELARDO MARINHO -- Muito agradecido.
O SR. PEREIRA LIRA - Não estou investido de qual

quer função política; não tenho cargo algum na minha ban
cada, ou fóra dela, que me permita atender aos desejos do
distinto colega.

O SR. ABELARDO MARINHO - Estou certo de.que V. Ex.
n!o me negará o esclarecimento que solicito.

O SR. PEREIRA LIRA - Assim, peco licença para en
veredar na tarefa que me trouxe á tribuna. de vez que a hora
do expediente está reduzida a uns poucos minutos.

SI" . Presid.:=nte, entrando, sem qualquer preambulo, no
assunto que aqui me traz. e que é o exame dos artigos do
anteprojeto e do substitutivo que regulam a revisão constitu
cional, começarei a estabelecer umas tantas premissas que
não são nenhuma novidade, que são verdadeiros truism08 na
doutrina, mas que servem para permitir o raciocínio e a

'conclusão a que pretendo chegar.
As cartas const!tueionais, no meu entender e no enten

der da generalidade, são verdadeiros armistícios entre os go
vernantes e os governados. Elas têm como funçlo possibi
litar a vida coletiva, marcara órbita dos poderes a, ao mes
mo tempo, definir a área da liberdade pública•. Nessa con
formidade, de um lado o governante, do o'atro os governa.
dos, fazem um armisticio, e fixam na carta constitucional
aquelas decisões pelas quais o poder público se compromete
a não exorbitar de uma determinada esfera de ação e as li
berdades públicas se enquadram dentro de um circulo que é
considerado' intangível, porquê diz com a própria liberdade
individual.

Sendo assim, Sr. Presidente, fica estabelecida essa dis
tinção inicial entre go...,ernantes e governados, o que nlio é
uma tese subversiva, pois tem em seu apOio professores

·como Duguit, uma das vozes oraculares do pensamento'ju-
rídico e sociológico da França. .

Sendo assim, temos que admitir que toda a Constituição,
.que éo fruto da transigência, do acOrdo, do armistício entre
governantes e governados, entre o podere as massas, asse
gurando áquele o exercício do Govêrno(~ a estas determinadas
garantias e franquias - temos de admitir que toda a cartA

· política, nascida nesse ambiente, tem caráter de provisorie-
·dada. Não acredito, assim, em Constituicões definitivas. Seu...
do medida de equilíbrio entre a· Autoridade e a Li.berdade,
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88 Cartas terão forcosamente feicão provisória. Posta em
execução, a Carta Constitucional tem de sofrer, necessaria
mente, o desgaste da ação interpretativa dos tribunais, dOI
cidadãos, da própria máquina governamental. Ao mesmo
tempo, de acOrdo com os processos que ela marcou para a
sua própria re-elaboração, para sua própria emenda, para
sua própria re'Vlt>iio, a Constituição tem de sofrer alterações
no seu texto, de maneira que há um processo constante de
reforma, de revisão constitucional pela ação dos costumes e
pela ação das próprias assembléias deliberativas, com fun
ções constitucionais ou não, interessando ora ao espírito, ora
ac texto.

No Brasil, temos um exemplo do. desuso reformando a
COIl5tituição. Todos aqueles que se demoraram sObre a in...

. terpretacão do artigo que regula a competência da justíça
federal para a resolucão dos litígios entre cídadãos de Estados
diversos, lembram-se daquela cláusula final "diversificando
0.8 leis fUste,". A interpretação, entretanto, dos tribunais, da
doutrina e dos mestres de direito constitucional, como de di
reito Judiciário, concluiu que aquela cláusula se devia en
tender como não escrita, o que representa uma reforma cons
titucional, uma abrogação do texto, produzida, não por uma
Gamara Legislativa, com funcÕes constituintes .ou não, mas
pelo próprio uso, pelo próprio costume, ou melhor dito, pelo
não uso.
. Pois bem; esta ação transformadora do ellPírito e da letra

da Constituição tem de se fazer sempre; é constante, é diá
rIa; e uma Constituição comeca a sofrer as reacões do go
vêrno e das massas no dia seguinte áquele em que é posta
em execução. As constituicÕes são como as estradas de ro
dagem: o serviço de conservação e de repolimento se inicia

·no dia seguinte ao de sua inaugUração.
· Ora, Senhores, se sabemos que o espírito da Constitui
ção sofre êsse processo de elaboração. de transubstanciação,
essa alteração na sua própria semantica política, temos que
nos aparelhar dos elementos precisos para que a Carta que
vamos votar seja um texto tão amplo, com tal elaSticidiuf,-"
que o seu uso possa permitir que se aplique e se acomode
ás circunstaocias - para usar· de uma expressão do profes
sor Or1ega y Gasset, eminente Deputado ás COrtes Consti
tuintes Espanholas.

Essa acomodação ás circunstancias se faz nos tribunais,
fora dos tribunais, no próprio espírito público; processa-se
.quando o cidadão está "vis-a-vis" com a carta constitucio
nal, que é o escrínio dos seus direitos e liberdades. O poder

·público vê nela um entrave, um limite, um círculo de ferro
que marca e assinala0 campo sujeito a sua órbita
de ação. Daí a necessidade, que temos, de pensar, imediata
mente, em criar um processo revisional, um proceSRO lógico,
um· processo prático, um processo que seja uma .realidade, ao
contrário do artigo da Constituicã() d(j 91, que dizia permitir

.. a reforma constitucional, mas que, na realidade, a pl·oibia.
Demonstrado, como suponho, que êsse processo de re

visão constitucional. é permanente, que essa acomodação ás
· cireunstancias é diária, temoll de chegar á conclusão de quo,
sem um processo lógico de facilitação da reforma constitu
cional, o País marchará para a revolução, se o impedirem se·
alterar pacificamente o 'texto eonstitucional.

Ou os constituintes estabelecem, na carta que elaboram,
uma fórmula de emendá-la. com facilidade, ou marchamos in-
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falivelm~nte, indefectivelmente para a violentacão dessa mes
ma Constituição, para a sua supressão, para aquilo que se
convencionou chamar-"férias da legalidade". (Muito bem.)
Tanto mais difícil a revisão, tanto mais próxima a revolu
ção o O exemplo da França é sugestivo, nêste particular.
Emquanto as constituições da Franca foram rigidas, rigo
rosas, marcadas por um espírito antirevisionista, elas foram
supressas por golpe de fÔrça, pelo processo revQlucionário.
Quando, porém, as lei:; constitucionais da Franca facilita-

, ram o processo da revisão, toda a sua história constitucional
mostra que o texto tem reagido, mantendo-se íntegro; e foi
com êsse texto que ela enfrentou o cataclísma da guerra
européia, alcançando a vitória.
, Foi com êsse texto que os estadistas de Franca f'ODSe
guiram vencer as conjunturas contrárias da economia uni
versal, e dentro dêsse espírito de conservação, a Constitui
ção francesa tem se mantido com surpreendente intangibi
lidade, em uma altura de respeito público absolutamente
notável, quando todos os países procuram fugirá vida cons-

o titucional, desmandando-se nos perigos das ditaduras mais
'OU menos fascistas.

Ei6 aí, Srs. Deputados, porquê entendo QUe a melhor
profilaxia contra as revolucões e, contra 08 pronunciamen
tos, - reside na facilitação do processo de revisio constitu
cional. A êsse respeito, reporlar-me-eiá Constítuiçio
de 91.

A Constituição de 91, que previu a matéria, como nIo
podia deixar de prevêr, criou um texto de tal forma impe
ditivo da .. revisão que toda a história da República é uma
demonstração de que nós não teríamos meio legal de sair
d6 regime até então vigente, senão pela porta revolucionát."'ia.
~ de lembrar que no dia mesmo em que a Constituição de
91, sob os aplausos de toda a Camara e com as esperanças
do país, foi declarada em vigor pelo presidente da Consti
tuinte, o saudoso paulista Prudente de Morais, ~ levantou
se da bancada de um dos Estadcs centrais o então joven
Deputado Leopoldo de Bulhões, e produziu discurso memo
rável, desfraldando, naquela própria hora, a bandeira revi
sionista. Leopoldo de Bulhões, na Sessão de 2ide Fevereiro
de 1891, declarava que a Constituiclo não poderia satisfa
zer ao País e dizia: "Sinto profundamente que, antes de as
siná-Ia,meveja forçado a· declarar que ela carece de revi
são. A revisão virá, mais breve do que se suspeita."

Dutra Nicácio, outra figura de relevo da Constituinte
de 9:1, profetizou, embora erradamente: "Aliás, teremos o
desgôsto de vê-;.;la reformada em pequeno período; há mais
inconveniente em reformar-se a Constituição do Brasil, do
que em demorar-se um pouco mais na 8ua elaboração."

Eu, Sr. Presidente, partidário da separacão dos dois
problemas, desejaria ver resolvida a questãopoUtica, para
que pudessemos cuidar da matéria puramente 'técnica,
afim de que não possamos merecer, da posteridade, a mes
ma censura que o Deputado Dutra Nicácio fazia aos seus
companheiros da Constituinte de 91.

Não só no dia em que foi posta em vigor a. COll.6tituiçio
de 91 a bandeira revisionista ganhou aplausos do país. Em
1901, no extremo Sul, o Partido Federalista lançou aos ven
tos da publicidade ('J ao juízo. da vontade nacional o seu pro
grama revisionista. A primeira dissidência .. paulista tam
bém lançava, creio que por essa mesma época, em 190f, as
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suas idéias revisionistas, muitas das quais vitoriosas no
sentimento desta Assembléia e incluidas no anteprojeto da
Comissão dos 26. Depois, veio Rui Barbosa, em i9i,O, com
a sua campanha de repercussão nacional, falando ás fOrcas
vivas. da Nação, conclamando uma verdadeira romaria, mos
trando a atitude desvairada daqueles que se opunham á re
visão constitucional, e ganhando a vitória nos espíritos, mas
perdendo-a nas urnas. Não digo bem "nas urnas", mas na
imoralidade dos terceiros escrutínios perante as Camaras
apuradoras. (Muito bem.) Pois bem, depois, na Reação Re
publicana, com a proposta do Tribunal de Honra que foi re
Jeitada, porquê ofendia á Carta Constitucional, e, mais tar
de, na Aliança Liberal, e em toda a parte, quando se levan
tavam idéias de revisão. - elas nAo puderam jAmais ter
acolhida, porquê o processo revisional da Constituição de 91
era altamente impermeável, não tinha düctilidade nenhuma,
porquanto se baseava numa proposta de 2 terÇOS de Estados
e aprovacão por dois terços· de Deputados e Senadores, com
um quorum qualificado altíssimo, e a exigência de duas
sessões sucessivas.

Não era possível, no regime em que estavamos, sem
base .na vontade eleitoral, com toda aquela escamoteacão da
vontade do País· - não era possivel, absolutampnte, realizar
wr.a revisão constituc~~=:. Tornou-se preciso que ela fosse
ditada do Alto, que o espírito cesareano a concretizasse e a
fizes&a impor. á conciêneia da Naçlo, para qu~ ela trausi
tasse, com reação aquí e atf, mas, afinal de contas, tendo a
eumpllcidade e o impulso do Poder, do Governante, afim de
que vingasse draconianamente contra os governados.

Mas, Sr . Presidente. a revisão constitucional que quero
não é a benefício do Poder Páblico nem dos governantes;
desejo uma revisão constitucional permitida, fMilitada a
!:lenefícfo dos governados. Nessa conformidade, temos que
facilitar essa revisão, porquê se não a facilitarmos, teremos
de cair, irremediavelmente, em novas soluções pelas armas.

O ,SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - O nobre orador não acha,
per·outl'o lado, que isso constitue um perigo? Em face, por
exemplo, de um máo govêrno, a revisão facilitada não repre
'";enta ainda perigo maior? Admito essa válvula como meio
de evitar, conforme diz o nobre orador, a revolução; mas
tenho receio de que, facilitada de muito a revisão de qual
quer constituição, ela não esteja garantida e, portanto, não
estejam assegurados os direitos do cidadão.

O SR. PEREIRA LIRA _. Respondo com a maior simpatia
ao aparte do digno colega, representante da Nação Brasileira,
eleito pelo Estado do Rio. Tenho o prazer de declarar que,
entre dois males, pretiro aquele que reputo mal menor, n§.o
ignorando que, para a técnica da revisão constitooional, te
"Oos de atender a dois objetivos: o direito que tem a nação
ae rever. sempre que ,queira, a sua carta .constitucional, e,
de outro lado, o de assegurar certa estabilidade, porquê, sem
essa estabiUdade, não é possível. de forma nenhuma, ter
vida serena, produtiva, de paz e de trabalho. Respondere:
ao aparte do digno colega, não com a minha opinião, que 6
a de um modesto estudioso do Direito .••

O SR. CRISTÓVÃO BARCEt.OS - Dei o aparte 'em fórma
de consulta. '

O SR. PEREIRA LIRA -'- ••• mas 'com as palavras de
um dos mestres do Direito Constitucional, que, por acaso,
VOL. IX 2



-1.8-

t.rago aqui, em texto que se ajusta perfeitamente a essa
objecão. (U)

"Uma assembléia eonstituinte vem de redigir
uma ConstituicAo que nio é melhor nem peior que
urna outra . Ela deve, em terminando, prover a sua
revisão e dois escolhos são a evitar: ou concedendo
á Nação soberana- o exercício do poder constituinte,
como uma atribuição normal, e sem reserva se lhe
permitirá tocar a todo instante na sua Constituicão
- e é a instabilidade cottSagrada, e é a ansiedade
permanente do país; - ou, querendo assegurar uma
obra durável, cercar-se o exercício do direito de re
visão de obstaculos tão numerosos e de dificuldades
tão consideráveis que o povo será reduzido, para
obter uma ligeira reforma, a proceder por um golpe
de força e fazer uma revolução."

São paiavras de Florian Bousquet, em lieu livro sobre
~ "Revisão Constitucional".

Vê, pois, meu presado colega, que nós, na técnica da
revisão constitucional, ou damos, como na Inglaterra, os po
deres constitucionais normais ás assembléias deliberantes, e
incorreremos num erro, sobretudo nós que não temos a pra
tica precisa das intituições democráticas; ou fechamos a
porta á revisão CotAstilucional e .marcharemos, num plano
inclinado, para a revolução. Quando digo "fechamos a por
ta", não uso do pensamento daquele Constituinte da França,
dos tempos da revolução francêsa, 'que queria fosse apli
cada a pena de morte a quem se animasse a propOr emen
das ao Pacto Constitucional. Não. Todo Constituinte é um
legislador e não deixa de ser um artista. Tem a impressão,
tem a certeza de que a sua obra participa dos atributos da
perfectibílidade; julga que ela disse a última palaVla. Pen
sou, meditou, chegou a uma conclusão e, como êle entende,
no seu são patriotismo, na sua convicção, que ela é obra
perfeitissima - procura, por to<tas as formas, evitar que
se apresentem, não emendas, não retoques, não melhorias,
mas aquilo que supõe sejam defeitos, sejam a quebra do
sistema arquiteturaL

Supõe cada Constituinte que qualquer retoQUe é a in
trodução de remendos nas linhas do edifício constitucional;
de maneira que, procurando vedar a. revisão cocstilucional,
está defendendo, até, o seu patrimônio artístico, mental e
cultural.

Entre aqueles Constituintes da Assembléia de 1Wança,
entretanto, que queriam impedir a revisão da ConstitUIção, e
os que querem dar ás Camaras legislativas .mobilidade -na
sua disposição sÔbre a carta constitucional, há duas corren
tes intermédiárias: a dos que procuram orientar-se no sen
tido de permitir o retoque fácil na lei fundamental, e a
dos que querem impedi-lo, dificultá-lo, dos que querem
criar obstáculos, impor óbices, de sorte que, praticamente,
êsses óbices, êsses obstáculos sejam de natureza a impor
tar verdadeira proibição e verdadeiro impedimento da
reforma constitucional.

Pois bem: sem desejar essa. mohilidade extrema para
a cart& constitucional, sem desejar uma revisão contínua,
uma 'revisão imoderada, também não quero que, sem se ne-
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:gar lealmente, claramente, a revisibilidade da Constituição,
:Be criem tais dificuldades que, praticamente, equivalham
.elas a essa irrevisibilidade.

,() SR. AGAMENON DE MAGALHÃES ~ Essas dificuldades
.da revisão têm determinado, nos Estados Unidos, uma Cons- -,
1ituição de fato, ao lado de constituição literal, como na
França e em outros países. No Brasil, então, em vez da Cons
.t:ituição de fato ,tivemos deterupação constante.

O SR. PRADO KELLY ~ Quando no Brasil se promoveu a
.revisão reacionária de 1926, o foi com infringência do dis
positivo que regulava a revisão constitucional.

O SR. PEREIRA LIRA - Para remediar exatamente a
coexistência de duas constituições, uma na beleza da sua
letra. e outra na prática dos fatos quotidianos, para fazer
-aquilo, repito, que Gasset chamou de "acomodação ás clr
cunslancias", - é que quero uma constituição tão próxima
dos fatos quanto possível, de modo que, sempre que os fatos
-se afastem do texto constitucional, seja possível. não gover
nar os fatos e chamá-los para o texto legal, mas rever o texto
e pO-lo de conformidade com os fatos. É que não sou daque
1es que pensam que, se os fatos não se conformarem com a
minha doutrina, devemos abandonar os fatos e ficar com a
.doutrina.

Temos de nos convencer de que. os fatos sociais estAo
-acima de nossas vontades. e devemos de dar uma aparência
.de legalidade e criar um estatuto que seja o espêlho da so
ciedade.

O Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador que está
1inda a hora do Expediente. Não havendo matéria para deli
beração do plenário. e sendo o nobre Deputado o primeiro
orador inscrito para explicação pessoal, pode S. Ex. conU
.nuar com o palavra, depois da Ordem do Dia.

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada· ao Ex- .
llediente.

Passa-se á

ORDEM DO DIA

O Sr. Presidente - Constando a Ordem do dia de Tra
balho de Comissãb, dou a palavra. em continuação, parti
~xpiicaeão pessoal, ao Sr. Pereira Lira.

O Sr. Pereira Lira (Para explicação pessoal) - Agra
.<Jeço a V. Ex., Sr. Presidente. e tambem ao Sr. Henrique
Dodsworth a. gentileza que acaba de ter comigo. ~ mais um
-gesto fidalgo de S. Ex., concedendo-me com espontaneidade
a sua inscrieão.

Sr. Presidente:
Sabemos que, nos· regimes políticos os fátos improvl

-sam as doutrinas, conforme a lieão de Gabriel Tarde. A
.expressão. si bem que. aparentemente revolucionári3. é ab
-solutamente real. Temos de nos debruçar sObre o momen
to constitucional brasileiro e reconhecer, primeiro. que a
Constituição que vamos fazer não é a que desejávamos. Va
mos ter transigências recíprocas, vamos abrir mão de uns
tantos princípios. e, declinando dêsses prin"cípios, d~vemos,
.entregar ás camaras ~rdinárias, quando a Nacãoentrar no
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regime legal, o ideal revisionfsta, por um processo de livre'
propaganda e cOmoda realização. Fixado êsse ponto de visUtr
então retomaremos '0 fio de nossa atividade oonstituoional,
da nossa atividade, procurando introduzir emendas acerta
das na magna oarla.

Nessa conformidade, abrindo o texto con'3titucional,
encontramos o art. 90, da Constituição de 91, que estabe-
lece o processo dà revisão constitucional.

Censuro êsse dispositivo e, ao mesmo passo que vou'
impugná-lo, peço licenca para declarar que tenho um subs
titutivo, pois que não me animaria a fazer obra de destrui
ção se não tivesse algo construído para apresentar.

Na censura que me permito fazer ao texto da. Consti
tuição de 91, começo por estranhar que, para uma simpies
revisão constitucional, o Facto de 91 exigisse, uma das mo
dalidades, proposta subscrita, solicitada por dois terços de
Estados.

Então, para uma proposta de revisão constitucional.
devemos exigir, desde logo, dois terços de Estados'! Parece
me passível da mais violenta incriminação êsse dispositivo._
como ainda se afigura injustificável, o exigir-se o pro
nunciamento de dois terços de Estados, no decurso de um·
ano.

Sabemos perfeitamente, - e não estou procurando fir
mar nenhuma doutrina, - senão debruçar-me sôb"a 8 rea-·
lidade dos fãtos, no Brasil. • . '

O Sa. ARRunA FALCÃO - Salientou V. Ex., ainda bâ.
pouco, que, quando um Cézar quís reformar a Constituicão,
não obl!tante êsses freios, ela foi refórmada. Calcule V. Ex.
o que seria sem êsses freiosl ...

O SR. PEREIRA LIRA - Não conta o nobre Dc.'putado
com uma providência que a Revoluçã.o trouxe para o nosso'
País, a qual está sendo aplaudida, em todos os setores, por'
gregos e troianos: não Unhamos a realidade de voto políti
co; ·tin.hamos uma comédia de democracia e, com a outorga..f
heterodoxa, que sou o primeiro a anunciar, do não !,p.con~~1
cimento dos mandatários da Nação, pela Assembléi:t Legis-l
lativa, com a entrega dêsse reconhecimento a tribunais da
mais alta insuspeíção, não poderemos continuar, pelo meno9[
não devemos continuar, naquele regime de burla coletiva e
recíproca em que nos abastardámos no período da Repúbli
ca passada e, também, no da Monarquia.'

O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - De Camaras unanimes.
O SR. PEREIRA LIRA - Fazendo essa censura, ainda

lembro que as assembléias Legislativas dos Estados se reu...i
nem, umas no comêço do ano, outras no meio e, ainda ouf
tras, no fim do ano, - de maneira que é praticamente im
possível, focalizada a questão da revisã.o eonstitucional~
obter o pronunciamento de todos, dentro do decurso de
um anQ. . . I

Por outro lado, o quorum, qualificado de dois terços~

para aprovação, em um e outro ramo do Poder Legislativdr
não me pareoe uma exigênoia lógica, porqUanto estamos- vi~
vendo em um regime· de democracia, num regime majori.!.
tário, assegurada a representação das minorias, e temos qUr
colocar a revisão constitucional dentro dêsse oritério pura
mente majoritário, devendo, naturalmente, procurar calçar
as perigos da deliberação· de maiorias insignificantes coa

i
I
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-.um reexame em duas legislaturas sucessivas; ou exigir um
.quOTtLm alto para a aprovação da emenda uuma s6 etapa do
funcionamento do Legislativo. As duas coisas, somadas, tor
nam impraticável, impossível mesmo, a revisão.

A última parte do artigo que merece ser criticada é jus
,!.amente o § 4°, onde se lê:

"Não poderão ser admitidos como objetos de de
liberação no Congresso, projetos tendentes li. abolir a
f6rma repúblicana federativa ou a egualdade de re
presen~ção dos Estados, no Senadon

•

É um óbice, e não me parece que uma Constituinte pos
-sa criar freios ás constituintes que hão de vir.

:Não me parece que uma nacão que organiza o seu Po
4ier Constituinte possa, em determinado momento, criar um
.~irculo de ferro afim de que não mais lhe seja possível ma
nifestar-se, em tempo algum. sObre determinada matéria.
Assim, emparedamos as geracões que hão de vir, e faremos
pesar sObre a posteridade o império da nossa vontade abso-

"luta.
Feita a censura que me sinto no dever de formular a

·êsse dispositivo, lembro que, ainda, num dos projetos apre
-sentados na Constituinte de 91, mais violenta, até, era a
-medida. chegando a exigir-se um qtWrum qualificado de 3!4..
O parecer da Comissão dos 2f, dado em 8 de dezembro de
'90 e subscrito, com restrições, pela quasi totalidade dos mem
:bros ~a mesma Comissão. diz o seguinte:

"O art. 86 da Constituição dificulta de tal modo as
reformas constitucionais que, praticamente, as torna
quasi irrea!izáveis.

Pensando a Comissão que convém moderar tama
nho rigor, propõe se' substitüa a maioria de 314 de
que trata o § 20 dêsse artigo. pela maioria de 213."

Os fatos se encarreg-.lram de mostrar, ainda, que os dois
-terços constituiam limite muito estreito, de forma que 00.1'
'ligo que aparentemente permitia a revisão constitucional,
"Praticamente a proibia.

. Formulados estes comentários ligeiros ao dispositivo do
<texto constitucional de 91, nada mais devo do que repetir a
mesma série de- reparos ao anteprojeto, porquê se limitou a
't'eproduzir as mesmas palávras e o mesmo texto, tal qual o
zelatório parcial &presentado á Comissão dos 26, que incor
:reu no mesmo êrro, supressa simplesmente a parte final
'Proibitiva.

'.renho, Sr. Presidente, o desejo de examinar, aqui, êsse re
1at6rio parcial, de autoria do brilhante parlamentar Depu
tadoDeodato Maia, e pretendia fazê-lo hoje, analisando tam
lbém a emenda paulis~, que tem o n. 757. a baiana, de

.-no f .060 e a formulada por toda a minha bancada, sob o
'n. 942, para, depois, apresentar um substitutivo, porquê
:a própria emenda que redigi. .e que Uve, a honra de vêr
:'Subscrita pelos meus companheiros de representação, já não
me satisfaz. Demorando meu pensamento sObre ela, aneon
:trai pontos fraco~ e sou o primeiro "a reconhecer os meus
-erros, onde os tenha praticado.

Não querendo, entretanto, de forma alguma vedar apa
hvra aos oradores .inscritos. e como espero.qile esta, Consti-;
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tuinte continue funcionando, terei ocasião de voltar á' tribu
na, para o que me inscrevo, para uma explicação pessoal,.
afim de,' oportunamente, examinar cada uma das .emendasr
a começar pela da bancada paulista, versando em seguida a.
baiana e em terceiro lugar a da representação paraibana, de
clarando-me desde já revisionista em face da Constituição-
que vamos votar. -

Aproveito o ensejo, Sr. Presidente, para lêr. a fim de
que façam parte integrante do meu discurso. as palavras que
pronunciei na Comissão dos 26. e que se a,iustam como uma
luva ao aparte com que me .distinguiu o nobre Deputado
pernambucano, cujo nome peço lic.ença para declinar com a
alta simpatia que S. Ex. me merece, o Sr. Arruda Falcão.

Passo, pois. a reprodw:ir as palavras que proferi há cêr
ca de um mês na Comissão Constitucional. e que servem de
resposta ao aparte de S. Ex.:

"O regime era inalterável pelos meios legais, por
isso que o direito essencial da refoI:I1la do Pacto Polí
tico estava estrangulado nos tropeços e angusturas do
artigo 90 da Conslíluição de 1891, que, com a exigên~

cia daa votações sucessivas, e do alto quorum de 213,
atava a livre manifestação da Nação Brasileira, aiou
jando-a a uma fôrma de aço, eDC3deaÍldo-a pratica
mente, não á vontade positiva do critério majoritário,.
mas ao despotismo negativista, abstencionista de um
têrço dos seus representantes .

..Acresce ainda a não realidade da representação
eleitoral, escamoteada nos tereeiros eserutinios e que
impuseram á Revolução a heterodoxia dos reconheci
mentos judiciais. subtraída ás assembléias políticas a
faculdade de rasgar diplomas verdadeiros e validar
instrumentos fraudulentos.

Daí as dl1as consequênoias:
. ia, a necessidade de manter o controle jndiciar

para a apuração da verdade eleitoral, intituído pel~

Revolução de Outubro, necessidade essa que tomou
posse de todas as conciências, a ponto de não ter apa
recido. entre as suas 2.000 emendas ao anteprojeto, ne
nhuma que procurasse restabeleeer a ortodoxia funes
ta dos auto-reeonhecimentos das assembléias p0
líticas;

2&, a impreterível adoção, na Ca.rtaConstitucional
brasileira, de um processo mais facil de emendá-lar
porquê manter o dispositivo da Constituioão· de 1'891,
como faz o antepi."ojeto, é caminhar, sem dúvida algu
ma para uma nova revolução.

Não tenho dúvida em me declarar revisionista em
face da Constitniçãoque vai sobrevir. Todos já sabe
mos que ela vai carregar no seu bojo o germe de
sua própria destruição.

É preciso, pois, dotá-la de um processo rã;>idor
CÔmodo, praticáyel,possíveI, e não irreal, para sua
própria correção e para o repolimento da sua plãstiC8/.
e do seu conteúdo."

. São estas as palavras que tive ocasião, de proferir na
C-omülBão dos 26: e com elas respondia préviamente ao apar-
te com que me honrou o nobre'Deputado. .

Deixando afinal, Srs .. representantes,. o exame dessas.
emendas para outra oportunidade, para a qual me estou ins-
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crevendo neste momento, vou despedir-me da tribuna, pro
metendo oferecer daqui o remédio que entendo possível e a
maneira de facilitar, sem cair no excesso, essa revisão consti
tucional, assim como prometo dar as razões por que não
posso aceitar a emenda da bancada de São Paulo e também
a emenda da bancada da Baía.

Nesta conformidade, sentindo, como sinto, que, se inci
dirmos no êrro de 91, de adotarmos, como permissivo da re
forma constitucional, um dispositivo na realidade impediti
vo, marcharemos para a revolucão, - asseguro aos honrados
representantes da Nação Brasileira que é hora de todos nós
fixarmos, a 'atenção néste problema, considerado pOr todos os
técnicos da Constituição problema vital, problema máximo de
uma' Carta Constitucional, porquê é a chave de sua vida ou o
germe de sua morte.

Eu, que tenho orgulho do País em que nasci, que o vejo
resolv~r todas as suas controvérsias, além fronteiras, pelos
caminhos da paz, pelos roteiros do arbitramento - formulo
nín voto: que possamos resolver a estruturação do novo Es
tado brasileiro de maneira a permitir que tenhamos uma
Carta Constitucional na qual se possam introduzir as refor
mas que as circunstancias forem mostrando atendíveis e
justas, e que usemos dentro do nosso País, para com os nos
sos irmãos, aquela mesma tolerancia, aquela mesma supe
rioridade e aquela mesma cultura política de que temos
usado para com os nossos vizinhos, afim de que nicl se
diga que o BI"flsil inscreveu o remédio do arbitramento
para suas controvérsias internacionais e não sabe resolver
os problemas de sua eonstilucionalização e da sua reforma.
senão vendo derramar-se, !ra'tricidamente, o sangue gene
roso dos seus filhos. (Muito bem; muito bem. PaLm<it. O
Of'ado1' é cumprimentado.)

Durante o discurso do Sr. Perei-ra Lira, o Sr.
Antônio CarlOS, Presidente, deixa a cade.ira da
Presidência, que é ocupada pelo .Sr. Cristóvão
Barcelos, 20 Viee-Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para uma explica
ção pessoal, o Sr. Ferreira de Sousa.

O Sr. Ferreira de Souza - Desisto da palavra, Sr. Pre
sidente.

Comparece o Sr. Juarez Távora. Ministro da
Agricuitura.

9

O Sr. Presidente - Tem ~ palavra, o Sr. Leitão da Cunha,
para explicação pessoal.

O Sr. Leitão da Cunha (Para ezplicaçlío pessoal) 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes: Para concluir as consi
derações que me pareceram necessárias .para justificar a
idéia de que a Constituição a ser elaborada por esta Assem
bléia deve ser um verdadeiro código de .defesa nacional, pela

. valorização do brasileiro, aléID do que já referi com respeito
á instrução e á educllÇão. cumpre-me dizer alguma coisa no
particular da assistência indiviflual e coletiva, afim de,as
sim, atender aos trê~ .outros itens considerados indispen';'
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sáveis para que os nacionais se encontrem, a partir de .ago
ra, em condições melhores do que aquelas que o ambIente
lhes tem deparado.

A assistência individual ou coletiya deve exercer-se
com intuito de satisfação de problemas de três naturezas:
uns, que se relacionam com a. assistência espiritual; outros,

.que dizE.'D) com a assistência física e, finalmente, os que se
prendem á assistência econOmica. .

Qual~r desses problemas, grupados assim como ve
nbo de fazer, deve ser decomposto em diferentes sub-di'Vi
sóes que correspondam, ã assistência aplicada aos indivi
duos normais e á assistência que reclamam 0& anormais.

A assistência espiritual 80S individuos normais 'é sa.
tisfeita pela educação e a educação exige, como condição
essencial para, sua eficiência, para que, portanto, atue 00
mo fator de elevação moral da nacionalidade, um professo
rado competente.

E para que haja êsse professorado competente, cuja
capacidade técnica e cujo valor moral devem ser garantidos
pela autoridade pública, 6 indispensãvel proceder a· uma re
vISão nos quadros atuais e ter EJIX1 vista 88 diferentes condi
ções .que permitam favorecer a vida desses trabalhadores in
telectuais, os quais, até o momento, não têm encontrado O
amparo suficiente na legislação brasileira•

. Ninguém, entre nós, ignOra, a situaçlo difícil em que
se encont.ram o professorado póblico e o professorado par
ticular, os quais' Dio conseguem obter os meios de subsis
tência que lhes permitam. a um tempo, dedicar-se- de modo
completo ·ás suas ocupações normais e satisfazer ás exigên
cias do entretenimento das respectivas famaias.

Não é necessário citar o que se passa ,com o professo
rado particular, porquê todos .os Srs. Constituintesconh&
cem a miséria da remuneração que habitualmente lhe 6 ta.
eDitada.

Quanto ao professorado púb1iClO, em qualquer daa 8Úaa
categorias, também é insuficientemente recompensado.

Do tempo do Império para cá, tem-se verifieado que,
ai. medida que outros profissionais, então retribuidoscom
vencimp.ntos iguais aos dos professores,' foram a pouco e
pouco obtendo benefícios progressivos, estes 'dltimos' apenai
conseguiram peql1enas vantagens, de modo a ser a diferell
Ça, hoje, entre uns e outros, realmente impressionante•
.' Para exempli!icar,citareí l) que oecorreu com os pro
tessores dos institutos de ensino superior, os quais, no tem
po do Império, eram remunerados de maneira equivalen~
aos de6enlbargadores.

Uns e outros percebiam mensalidades. que, considera
das hoiede modo absoluto, seriam ridículas, mas que, dado
o valor aquisitivo da nossa moeda, entAo, eram suficientes
para poderem viver com folga relativa. ,
. Dessa época para cá, os deseimbargadores foram gozan

do de aumentos sucessivos, de .modo que, atualmente, per
cebem 5 :000$000 mensais, ao passo que esses professores
.penas alcançam f :600$000.: .

A prova 'de que os poderes públicos não setêmintêres
sacio ,oonvenientemente pela sorte dos professores está em
que, i,á no período pO$terior á Revoluoão de i930, fol':8ID êles
redUZIdos nos seus vencjmentos. pela. supressão das! gratifi..
eaOÕes·, adicionais, gratificaoi5es resultantes. do traballiQ e%e
cutoado e justificadas pelo fato de não terem o~ !JZ1esJQQa
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;acesso no cargo e de não haver, portanto, .para êles, outra
·possibilidade de aumento de vencimentos.

Sei que se diz, c.om muita ênfase, por vezes, não ser
:necessário majorar o estipêndio dos professores, por dis
poram de outr03 recursos, de outros meios de ganhar a
"Vida. Nada mais despropositado.

Se não se paga aos professores o suficiente para que
posam viver, é claro que êles têem necessidade de pro

·curar alhures· meios de subsistência, .creando-se assim ver
:odadeiro cír~ulo vicioso. Enquanto não se remunerar sufici
entemente aos professores, não lhes será permitido dedicar

·se i~teiramente ao ensino. Lógo que sejam convenientemen
te estipendiados poder-se-á exigir que se entreguem exclusi
"Vamente ao magistério.

O que se procura fazer em outros países, onde os pro
1>~emas do ensino são lev~dos a sério, é justamente dar faci
lidades ao professor para que aplique toda sua atividade á
:profissão. .

Nenhum mistér exige maior dedicação do que o de
'Professor. Ninguém, entretanto, poderá prender-se ao exer
-cicio do magistério com a certeza de não alcançar os meios de
;SUbsistência para a sua vida, isolado, ou para a de sua famí
:lia. ~ preciso ainda salientar que os professores de todos os
~s teem obrigações que não pesam sobre muitos dos outros
:profissionais. Não podem dispensar certas exigencias da vida
social, como não podem fugir á constituição de bibliotécas.
E todos nós que compramos livros sabemos porquê preço

-estão êles boie.
Essa educação espiritual, resolvido que seja o problema

do professorado competente e bastante,. exige escolas con
venientemente instaladas, não só quanto aos prediosem
.que devam funcionar' como quanto ao matérial.

Sabemos que nem todas as escolas do Brasil estão devi
-damente aparelhadas, qualquer que seja o gráu de ensino
~nelas ministrado ~ Na instrução primária, o problema tem sido
:abordado várias vezes, nesta Capital e em muitos Estados,
.sem ter encontrado, até boje, solução definitiva, pela incapa
.cidade presente dos prédios que existem, relativamente ao
-número de alunos que os frequentam e, ainda, com maioria
·de razão, em proporção aos que os deveriam frequentar.

Quando, em 1919, tive oportunidade de ocupar o cargo
.de Diretor da Instrução Pública Municipal, em relatório apre
.sentado ao eminente brasileiro, então Prefeito do Distrito
Federal, Dr. Melciades de Sá Freire, fiz a demonstração de
que a capacidade dos prédios escolares, impróprios em sua
.quasi totalidade, era prejudicial á educação e á saude dos
nossos meninos.

As palavras que a eeguir lerei, juntamente com um que.
..drodemonstrativo constam do meu relatório diretoral então
apresentado.

"-Todos dizem, pelo que pareCe que todos sabem, que
:a construeão dos prédios escolares deve·ser o fato inicial em
,qualquer tentativa de organização do ensino primário no Dis
trito Federal. Mas, entre dizer e fazer há um abismo, quê
mnguém, até agora, se atreveu a vencer. ~ preciso que uma
'Vontade forte de bem servir á causa pública iJasse do terre
no ingrato das promessas, para o carapo fecundo da realiza
ção, e tome a si demonstrar a. traição daquela voragem, que
<enc~rra. sob aparência enganosa, o germe da economia e da
,ordem.
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Realmente , a construção de prédios amplos e confor
táveis, nos 'quais os alunos das escolas primárias 'PossatnJ
ser instruidos e educados, em condicÕes ótimas, pormitÍrá',
que se obtenham as seguintcsvantagens:

a). Desaparecimento da verba, que aumenta progressiva.
mente, em vista das exigências despropositadas dos proprie:-
tários, necessária para o aluguer dos prédios;

li). Possibilidade de dar-se instrução ás crianças sem.
estragar-lhes a saude, o que atualmente não sucede, pois a
área de que digpõe a Prp,fejtura, em todas as suas salas de'
aulas nae escolas primárias, orça por 54.:l i5M2, quando de
veria atingir, para que não houvesse aglomera<;ão prejudi
cial aos alunos e professores, a 75.2i8M2. Ora, isso demons
tra (vide o quadro abaixo) que as nossas escolas não aeve
riam acomodar mais de 44 .364 alunos. E embora. tenham
comportado, em :19:19, cerca. de 60.0QO, com manifesta infra
ção das disposições legais e dos prineipias higiênicos, êsse
número nem chega á metade da população em idade eseolar
provável no Districto. Federal.
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E não é somente a questão da área, que ~os deve inte
.l'essar, senão também. a relativa ás, condições nigiênicas, dC?S
,.pr.édios alUgados. Ora, é por demaIs sabIdo que a maIOrIa

...dêsses prédios está em mau estado· de copservacão, que mui-
tas das suas salas são pessimamente iluminadas e d&fic~en
temente ventiladas, que os aparelhos sanitários são em nú
,mero reduzido e quasi sempre mal instalados, que os locais
destniados para recreio dos alunos são, salvo raras excepcões,

;,páteos acanhados, ameude mal cheiroso~. . . _
Além dêsses,· que são os bons, outrosM cUJas condIçoes

higiênicas são tais, que a permanência de uma escola públi
J.ca, em seu interior, constitue um v9rdadeiro atentado contra
a saudo dos pro!essorese das crianças;

c). Realização possível do ensino de trabalhos mauuais,
cuja oriental}ãodeverá variar, conforme tratar-se de UII16
.escola urbana, rural ou insular; ,

d) • Organização do escotismo e dos jogoS infantis, cujo
-desenvolvimento permitirá, além das vantagens da ordem
física· e psíquica, para as crianças, a angariacão de auxfiios
.J)arao entreterumento e melhoria das caixas escolares;

e). Construção das vilas escolares, meio mais práti~o de
:resolver o problema da instrução primária nas· zonas 'rurais
insalubres. Em verdade, facilitando, a Prefeitu:'a, o tnns
porte dos alunos para essas vilas. tornará possível o ensino
.-eficiente aos h~bitantes de zonas inhospitas, onde as escolas,
quando 590 criadas, ou não sio mantida3 por impossibilida
'de de localizacão de professores, ou slo entretidas· com irre
'gularidades insanáveis, por falta ou inassiduidade dos do
'centes.

A medida, aqui proposta, é evidentemente econômicâ,
'Pois evitará. que se mantenham escolas para um número de;
masiadamente rednzido de alunos, e que a Prefeitura suporte
o ·encal'goresultante da diminuição da capacidade de traba
lho dos docentes que adoecerem;

n. Aumento .de rendimento .das escolas, o que tornará.
possível a decretação daabrigatoriedade do ensino primà
rio;

gl. Reducão reiativa do número de professores. como
-eonsequên~in dirE'ta da uniformização das elasses e da oon
dens~ão dos alunos de várias das escolas atuais ~m uma d~
futuras;

11.). Possibilidade da unifieaçlo dos processos de ensino,
-se não em todo o Distrito Federal, ao menos em cada distri
to escolar;

i). Facilitação dos servicos de inspeção pedagógica e
médica;'I. Economia de material e!5coJar, e maior facilidade de
6Ui conservação; , .

k)'. Oportunidade de realiz~ão do ensino objetivo das
~iências;

l). Atração do aluno para a escola, onde eueoIltrará um
meio superior a aquêle em que vive, e que lhe permitirá h.,.
bituar;'se ao asseio e á ordem, e,_portanto. adquirir qualida
des, que poderão exercer infiuêooia favorável á vida em seu
lar) .

Isso que se ,verificava na Capital da República ainda.' se
observa, com o mal agravado, em muitas outras reg'jões do
Brasil. . . .

Outro problema sério. relativo á educação das crianças
sobretudo 'no que. respeita li sua inStrução e á sua educação
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. moral, é o liVl'o. Quantos livros impróprlOs, cheios de erros:,
e mal orientados, são utilizados nas escolas!

Em 1929, por convite do Diretor dafustl'ul:áo Municipal,
tive a honra de presidir a uma Comissão, da qual faziam..
parte Goulart de Andrade, 'D. Zélia Braune, Amoro:.;o Lim~.
Domingos Magadnos e Joaquim Vidal, nomeada para revisã~
dos livros entã·o utilizados na instrução primária do Distrito ..
FederaL Estudou essa Comissão 262 livros. Dêssell, veniico4..
que apenas 33. poderiam ser utilizados sem qualquer r~stri..
cão; 17 pOderiam ser empregados com algumas rcstllcões.
no que respeita ao gráu de ensino ou que poderiam ser des
tinados á biblioteca de professores; 34 poderiam ser aceitos.,
sob a condição de, na primeira reedicão, serem refundido5~
para correcão de grande número de erros que continham; 8ã
não poderiam ser aceitos, senão depois de reeditados e 93,
foram condenados por imprestáveis.

De tais líVl'OS transcrevi alguns' trechos, para que 3S~

Srs.Constituintes veiam como eram instruidas as .nossas~
(jriancas que dêlesse utilízavam,porqu~ eram livros ado
tados e alguns tinham atingido. como um a que me Ieferír3i"
á vigésima edlçáo. Num dêles se dizia: "O aparelbo digesti
vo, constituído pelo estômago, coração, pUlmoes e os aréxoa
dêstes órgãos" •••

D.êsse mesmo livro: "Mastigamos com a boca; enguli-·
mascam o esMago". E ainda: "A mUtosa estomacal fórra
a parte·externa do estômago". Mais: "As duas cavidades su-
periores do col"ação chamam-se ventrículos e as duas ftir~
riores auriculas" • Depois: "A aorta .• : em fórma de cruz:.
até a parte superior do abdomen"_ Depois: "Supõe-se, en-
fim, que os leueocitos, sob a ação do ar, convertem-se em
hematias". .

De um segundo· livro. de leitura: ".As ver.tebras contém
no seu interior uma espécie de tubo, eneerrando certa subs-·
laneia tenra e esbranquicacia, que se ehama medula aapi
nbaI." Ainda: "A perna tem dois ossos chamados canas".

"Depois de digerido o alimento fórma-se um llquidet·
que pela ação dos pulmões se transforma em sangue."

"~ através da mucosa do intestino que é sugado o san
gue, o ar respirado e o alimento digerido."

,

De um livro de Ciências Naturais e Físicas, Z1a edição:
"Há. nas orelhas um ·oritício que comunica com as partes,

internas dacabeca." .
"O ar' passa da traquéia para os pulmões."
"As veias vão reunir-se todas no eoração."
"Dentro do nosso craneo exis4 euma polpà~"
"O elefante anda tão depressa que acompanha um ca...

valo a galope."
De uma História Natural:
"O porquinho da India, ou cobaia do· Brasil, tem o pêlo~

de cOr cinzenta. -
"O burro pode ser de cOr cinzenta, paràa ou escura. "
"O perú tem penas' escuras com reflexos esverdeados,

mas sendo domesticado perde em parte essa cOr e torna-se·
geralmente parda, esbranquiçada e· até 'inteiramente braneo.-

" corpo de homem compõe-se de' ossos cobertos d8~
'carne e pele." .

, "A cobra. coral é inofensiva....



- 30;-

"As tartarugas de água doce são muito pequenas."
"O lagarto' mora nas,paredes velhas."
"A boca termina na parte inferior pela língua e pelos

r,iábios. "
"Da :faringe os alimentos passam para o es6tago, por

L'meio de uma abertura chamada cardia."
De uma Física Elementar:
"Todas' as verticais passam'pelo centro da terra."
"A unidade do sistema métrico e o quilograma."
"Uma balança é tanto mais, sensível quando, além de ter

.os braços rigorosamente iguais em comprimento e em, pêso,
,..devem ser muito compridos e muito leves."

"Crecimento em largura ou dilatação linear."
"Os comerciantes em espírito."
De "Lições de Coisas", em novíssima edição.
"Corpos sólidos são aqueles que não se modificam."
"O barômetro serve para determinar a altura das mon-

r~nhas." '
"Os nervos são cordões brancos e tinos formados de uma

"matéria. mole ...
"As artérias OU veias são muito absorventes."
"Os EE.UU. da América do Norte têm 8.000.000 de ha-

lJJitantes. "
..Â República Argentina tem".000.000 de habitantes."
"O Brasil tem 18.000.000 de habitantes."
~ Distrito Federal tem 746.789 de habitantes."
"O cérebro e a medula espinhal formam o chamado en

·.eéfalo. "
"As veias pulmonares, que desembocam nessas artérias."
Isso indica a necessidade constante de uma revisão,

por gente capaz e isenta, dos livros que possam ser utiliza
.<dos nas escolas, para que os alunos não adquiram noções
erradas que, mais tarde, diti,cilmente, poderão corrigir 

.aqueles que o puderem fazer.
A assistência espiritual aos indivíduos anormais, depen

o dente de educaçãô emendativa, entre nós, também é de defi
,-ciência lamentável, quer se considerem os anormais psiqui
..,cos, quer os cegos e surdos-mudos.

Para a educação dos anormais psíquicos, alguma coisa se
.:tem feito, porém, quasi que somente de iniciativa particular.

Infelizmente, essa iniciativa não tem encontrado o apOio
que devera ter por parte das. autoridades. Se considerar
mos o Brasil inteiro, essa assistência é quasi 'inexistente.

O SR. XAVIER DE OLIVElRJi.. - Pediria licença ao mestre
"para ligeira restrição, dizendo que, em Pernambuco, essa as
sist.ência aos anormais psíquicos já se realiza, pode-se dizer,

-dntegralmente; e, em Porto Alegre, -...ai se fazendo satisfato
'riamente.

O SR. ÂNES DIAS - Mas por iciciativa particular.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA. - Faço tal reparo porquê

·~sses Estados esquecidos poderiam considerar a omissão uma
-ínjusticà. Devo,ainda acrescentar que, em Pernambuco, essa
::assis!ência se faz completa,-até a domicílio. A Liga de Hi
:;giêne Mental tem catalogadas as casas óndehá doentes men
·"tais a assistir.
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O SR. LEITÃO DA CUNHA,- Que me dirá V. Ex. do
:interior do Estado?

O Sa. XAVIER DE OLIVEIRA - Ai V. Ex. tem razão.
O SR. LEITÃO DA CUNHA ~ Agradeço o aparte do no

-lira colega e peço aos que me dão a honra de ouvir, que me
aparteiem quando houver conveniênciaê daí Fesultar qual
'quer enaltecimento á iniciativa particular ou governamental
que eu porventura não cite. Preocupo-me ao fazer o meu

.discurso, em não apresentar exemplos concretos, fa.voráveis,

..ou desfavoraveis a este ou aquele Estado ou a esta ou aquela
.pessoa, considerando o problema apenas de um ponto de
vIsta geral... '

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Estamos' acostumados a vêr
·'da altitude em que V. Ex. se coloca em todos 08 seus atos.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - ..• para não melindrar
..quem quer que seja. Os apartes, porém, elucidarão' certos
IPontos e os aceitarei com o maior prazer.

Relativamente á educação emendativa aos cegos e aos
·surdos-mudos, creio ser de vantagem revelar á Assembléia
êste quadro estatístico em que vem a indicação do número
dêsses infelizes existentes em todos os Estados do Brasil.
~m alguns dêles a proporção é de tal modo elevada que
"Custa crêr nos números, encontrados nos documentos ofi
ciais. A intervenção do Governo em prol dêsses necessitados
(tados não tem sido feita como era de esperar. .

CEGUEIRA E 8mmO-MUDEZ

Coeficientes em .f.0.000 habitantes

Unidades ,federativas Capitais

Surdo- Surdo-
Cegueira Cegueira

mudez mudez
'Acre ·........ ~ 2.92 1.84
AlagOas ·...... i2.67 3.70 H.87 2.97
Amazonas ..... 8.37 3.63 9.38 3.96
,Baía ·......... i2.94 4.44 9.77 2.82
Ceará ·........ i5.16 4.07 14.90 1.27
Dist. Federal .. 10.74 10.71
Esp. Santo .... 5.69 3.94 9.15 6.86

o.Goiaz "" ........ 13.09 54.05 10.84 65.02
Maranhão 16.72 5.74 8.50 2.46

:Mato Grosso ... 10.38 22.55 24.35 53.45
Minas Gerais ... 8.70 16.29 6.84 6.30
Pará ·......... 9.84 3.42 6.30 1.69
:Paraíba ·...... 15.01 5.16 14.72 2.08
Paraná ........ 7.34 17.03 10.25 5.82
·Peruambuco ... 9.85 2.54 7.96 1.30
Piauí ·........ 15.04 5.75 15.48 2.43

IRio de Janeiro .. 6.99 3.34 6.73 2.55
R. G. do Norte .. 14.11 5.36 17.27 0.98
·R. G. do Sul 5.34 7.82 4.:13 3.07
.Santa Catarina. 8.57 8.04 8.71. 3.63
São Paulo .. 6.H . 5.86 5.06 3.89

·.-Sergipe ·.....' . :13.:18 4.38 14.09 2.14

,,,Brasil ·........ 9.75 8.56 :10.74 10.71
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A assistência física deve começar com a prática da
chamada pueric,ultura, iniciada na vida ante-natal, e conti
nuada, naturalmente, pela assistência infantil. Para que
todos compreendam a necessidade de se tomarem providên
cias decisivas nesse particular, lerei os dados constantes
dêste quadro relativo aos nascidos mortos no Distrito Fe
deral, em f932, os quaisdemonstralO ter ascendido a 2.768,.
o numero dos nati-mortos, ou 85.31 % prop~rcão elevadis-
sima. .

Em 1931, essa proporclio havia sido de 82.59 %;.
no dltimo quinquênio atingira a 77.57 % e nos dI
Urnos 30 anos a 74.67 %, o que indica marcha pro
gressiva.

Se, em 30 anos, Se elevou a 74.67 %, no último
quinquénio 77,57 %; em 1931 a 82,59 %, em :t932~.

85,3:1 % impõem-se que medidas, que não são igno
radas, pois todo o mundo médico as. conhece, sejam
postas em prática em beneficio das gestantes, afim
de quE) se evite a ascensão do ntlmero dos nascidos:
mortos.

Poderia, ne.turalment.P..., .fazer o enunciado da tais pro-·
vidências, mas seria. preciso para isso manter-me na tribun~

por muitas horas sem trazer vantagens para o reeonheei-·
mento da necessidade das medidas pOr que clamo.

Depois que o nascimento se verifica, as crianças taJnc.
bém parmenecem entre nós em situação' deploravel, por
condições várias, que nós todos, médicos, bem conhecemos,.
mas parece que nossos legisladores desconheciam.

A mortalidade das crianças no seu primeiro ano de exis-·
tência é enórme ..

Do Distrito Federal, no quínquênio de 1903 a 1907, mor
reram, no primeiro a.no ãeexistência 184,14.. crianças, s0
bre LOOGnaseidas vivas; no de 1908 a 1912, morreram 182;.
no de 1913 a 1917, 176; no de 1918 a 1922, 175; no ,de 19~

a i927, 171; no de 1928 a 1932, 176. Nos 30 anos que são
abrangidos pela estatística, organizada nareparlicAo con
veniente do Departamento Nacional de Saúde Pública, fale
ceram, em média, 176 crianças, no primeiro ano de vida..
sôbre mil que tinham u!1scido.

óbitos de G a 1 ano no Distrito Federal

Em 1.000
Total nasoi-

dos vivos

i903-1907
1908-1912
i9i3-19i7
1918-1922
1923-1927
1928-1932

1903-1932

1-8.216
21.918
25.203
28.480
29.163
28.569

15:1.549

184.1.4
i8'2.0a:
176.76·
175.75
171.70·
176.07

176.05

Nesse primeiro ano de vida. as mortes em virtude de·
diarréa e enterite ascenderam aos seguintes números:

Primeiro periodo, 71, relativamente a 1-000 recem
nascidos; no segundo, 68; no terceiro, 71; no quarto, 74; nO'-
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quinto, 70; no sexto, 71. No periodo de trinta anos foi de
71,38, o que quer dizer que, praticamente, não houve a me-'
nor melhoria pela redução do número de crianças vitimadas
no primeiro ano de existência por diarréa e enterite. ~

óbitos de O a '1. ano no Distrito Federal.por diarréa e enterite

Quinquenio Total Em 1.000 nascidos
vivos

1903--1907..•... 7:075 71.52
1908-1912...... 8.273 68.71
1913--1917...... 10.167 71.31
1918-1922...... 11.994 74.01
1923--1927...... 12.049 70.74
19zs-:.1932...... 11.886 71.17

1903--1932...... 61.444 71.38

~sses números que acabo de lêr referem-se ao Distrito
Federal, mas são sensivelmente elevados, comparativamente
ao que se observa em outras capitais estrangeiras; com res
peito, porém, a algumas cidades brasileiras, são relativamen
te baixos.

Em S. Luiz do Maranbão, o número atingi'.! a 217 por
mil no último quinquenio, isto e, ~A i 928 a 932; em Parana
guá,a 285; em Vitória, 204; em Belo Horizonte, 186; em Guri..
tiba, 133; em 'Recife,i75; em Nova York, 75; em Berlim, 92
e, em Bruxelas, 108.

Estudo comparativo de vflrlas cIdades durante o per10do
de 1928-1932

. Crianças de O a i ano
Em 1.000

Cidade Populacão Obito!i nascidos
vivos

S. Luiz, Mara- .
não • 320.455 1.516 217.01

Paranaguá.•• 157.897 1.034 285.71
Vitória.'. • • 174.672 1.216 204.37
João Pessoa •• 416.397 2.477
Belo Horizonte. 558.152 3.249 186.20
Curitiba. . 507.000 2.047 133.83
Recife. . . .... 1.938.349 11.281 175.43
Nova York.•.. 34.811.652 34.612 57.78
Berlim. 20.269.000 19.966 92.57
Bruxelas.... 998.779 1.340 108.66
Distrito Federal 8.648.995 28.569 176.07

Evidentemente, portanto, nas' capitais dos paí:lesmais
civilizados poupam-se vidas de crianças, nesse primeÍl'o ano,.
em uma proporção.que nos dev.e animar a tomarmos aS pro-
vidências necessárias, afim. de, se não 'atingirmos a essas
cifras, ao menos .delas nos aproximarmos.

A educação física tem por fim, naturalmente, melhorar
as condições corporais do indivíduo e, portanto, f~cilitar o
funcionamento normal do seu esprito, porquê um doente

.do corpo sofre espiritualmente e nunca poderá prod~ir
,tudo o que seria ca;paz d.e dar, se não tivesse as preocupa
cões, e a molestia que o corpo doente lhe causa. Não pode-
VOL. IX 3



-34-

mos, .entr.etanto, aplicar ao bomem o que se faz com os ani
mais e que poderia ser iniciado m~smo durante a vida ante
natal, óu preceder, mesmo, á fecundação.

Quando Gasparin, em 1.846, estabeleceu· a sua zootécnicu
ou zootecnia, tinha um fim comercial: aproveitar dos ani
mais aquilo queêles pudessem dar em quantidade maior.
pelo aperfeiçoamento de· qualidades raciais que seriam, pelo
cruzamento devidamente orientado. acentuados em cada qual
dos tipos, de maneí1'a a· obter-se, mais tarde, uma certa es-
tabilização. .

Felizmente, quando Galtou, em 1.869, pensou no homem
aperfeiçoado, não adotou o têrmo "antropotécnica", o que
daria a impressão de que seríamos bons animais, para per
feitoaproveiíamento comercial. Escolheu o Urmo"euge
nia'", para traduzir o aperfeiçoamento do homem, apertei
t;loamento êsse que, natu1'almente, sofre evidentes restri
ções; e essas restrições Jámais, quaisquer que sejam as leis
que se estabeleçam, poderão desaparecer de modo compjeto,
porquê o animal que as terá de sofrer será o pr6prio autOJ,"
delas. e logo se incumbirá de encontrar os meios de Botismal'
as exigbncías da lei, que tiver redigido.

Tão logo surgiram. como é de' regra, em consequêIICia
das primeiras tentativas da prática da eugenia, os exageros
iniciais, Kant, criticando Mauperliu$,QUe ])ret.endia criar um
tipo de homem uniforme, declarou ~ é precisamente na
mistura do bom El dI) mal que está a grande mola impulsora
das fôrt;;88 latentes da humanidade, a fOrça ])ara o desenvol
vimento de sua melhor inteligência e a satisfaolo da.. sua fi
nalidade.
, :e verdade que, para confirmar êsse asserto, Fisoher e

Rodenwafdt observaram a boa· qualidade dos mestiçOS exis
tentes em Rebobothe Kizar, ·resultantes respectivamente do
cruzamento do sangue alemão ebolandês coro o botentote,
e do'sangue holandês, alemã(), inglês e francês dos habitan
tes dessa ilha situada ao norte de Tímor.

Boas nega a superioridade das raças chamadas puras.
SeMem estas citações para coibir· os abusos, sem eu..

tretanto, permiifr se conclua pela inutilidade das práticas
eugêLticas e de todos os cuidades possíveis no período pre
concepcional, na vida ante~natal·e· na· vida ··extra...uterill&t
para melborar o homem, não só ·no físico, eomo, sobretudo,
no moral e no intelectual. .

A assistência física ainda tem de confirmar-se pela boa
alimentação do homem. Não basta a educação física; não
bastam esses processos selectívos iniciais ou contemporaneos
da existência autonoma do individuo, para que êle se en
tretenba em boascondicõcs físicas, morai$ e intelectuais'.· ~
indiSIlensável f seja· sua aUmentacãoconvenientemente entre
tida e cientificamente conduzida.

Sofremos, no Brasil, a innuência exercida durante longo
prazl). pela literatura estrangeira, de 1l1ódoque, adotamos,
frequentemente, as práticas' 'alimentares aconselbáveis em
vElÍses de clima div6r'so daquele em que vivemos. No pr6
prio :Brasil. onde as condições climáticas. variamenraorãi
nariamente, não há diferenças cientificamente definidas para
a nutrição. Prevalecem, sempre, as preferências individuais,
quando não as exigências econômicas. . ,. , .

A deficiência nutritiva é um mal que· sorrâteil'am~nte

acarreta o definhamento do· indivíduo e o enfraqueoimeIlto
da raca.· .
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o SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Era esta a observaç~o que
eu estava fazendo ao Dr. Anas Dias, em relação ás popula-
ções dos nossos sertões. .

O SR. LEITÃO DA CUNHA - SOrI'ateiramente, digo' eu,
porquê o indivíduo se habitua á nutrição insuficiente e
vai-se, a pouco e pouco, depauperando, de modo a não apre
sentar a capacidade de traulho que poderia ter caso fôra
bem nutrido. .

Não tira isso a energia ao indivíduo .. Iludimo-nos fre
quentemente porquê o homem, mal nutrido, do sertão, é
capaz de grandes .atos de energia e de, pela sobriedade a
que as cireunstancias o obrigaram, em paralelo com o ha
bitante de out:'ás regiões, executar trabalho s9nsivelmente
maior, .com alimentação muito menor.

. O SR. XAVIER DE OLlVElRA- Tenho autoridade para di
zer que V. Ex., homem de beira-mar, está fazendo obser
vação perfeita sObre o homem dos nosso!! sertões.

O SR. LEITÃO DA CUNHA. - Isso depende da relatI
vidade das condições de vida normal do indivíduo.

Malthus, em 1797, e.stabeleceu que a população devia
depender das condições de subsistência locais. O princípio,
muito defensável, foi posterionnente adulterado, mas deve
estar sempre presente ao espírito de quantos têm responSa
bilidade na administração pública e nasoluc;ão dos proble
mas da economia 1iacional.

Quando, no exercício do cargo de Presidente do Con
selho Consultivo do Distrito Federal, 1fzparte da comissão
mixta de tabelamento dos gêneros alimentícios e,' no mo-

I mento em que se tornou anormal a situação do Brasil, em
f932, fui membro da comissão de reabastecimento da Ca
pital da República. Tive, então oportunidade de verificar,
que, quanto á alimentação pública ou á produção dos gêne
ros alimentícios ou ainda que se relaciona com o inicial dêles
e com valor de venaa consumidor, nada se tem feito no
Brasil.

Tanto numa como noutra dessas comissões, a grande
luta que sempre tivemos foi verificar por que preço pode
ria chegar ao Rio de Janeiro determinado alhnento, sem
que houvesse abuso do intermediário. Nunca foi possível
atingir uma conclusão aproveitável. Não s6 isto. Quando
pretendiamos conhecer com precisão onde haveria gêneros
alimentícios, em depósito, que pudessem sel requisitados
ou, eventualmente, ter- sua vinda faciI1tada llara esta CIdade,
jámais houve quem nos informasse com segurança. R.elatl
vamente a preço~, deram-se casos em que a informação ofi
cial do preço do gênero no ponto de origem era superior
aquele por que os consumidores oobti'nbam aquí.

Reclamámos, tanto numa lti$ comissões como na outra,
do Ministério da Agricultura, e estamos, atualmente, numa
expectativa feliz, cbeios da esperança de que tudo isso irá
'ser feIto, e brevemente.

A assistência física dos indivíduos fora das condicões
nonmais se exerce. por meios diversos e constitue um dos
grandes problemas brasileiros, parecendo-me indispensável

. que a Canstituição estabeleça as . regras fundamentais para
que essa assistência, neste particular, 'se torne uma re-
alidade. •

O .problema hospitalar no Brasil preéisa de ser resol
vido de vês.
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Costuma repetir-se uma f~e célebre 'de Miguel Perei
ra: "O Brasil é um vasto hospital." .

O SR. XAVIER DB OLIVBJRA - Um imenso país sem bO!':'
pltais, admite-seque seja.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Em verdade, Sr8. consti-
. tuintes, eu quezera que assim acontecesse, porquê, se .fosse

realmente o Brasil um' vastobospital, como disse- a intelIi~
gêneia. brilhante de 'Miguel Pereira, nossos eompatricios doen
tes teriam traf.amentD, ao invés de permanecerem, como até
boje, na sua grande maioria, ,sem asdstência.

'. Vale a pena, embora os números das nossas estatísticas,
nêSte particular, como em qualquer outro, sejam muito. in
certos, vale a pena referir. aquilo que se verifica entre nós
no tocante á proporção entre o nÚInero de leitos e os habi
tantes do país.
. , Nos dois quadros que, para êsse :fim. organizei, se en
contra:m: num dêles, o número de leitos distribuídos pelas

,.diferentes unidades federativas; no outro, o que se observa
na Alemanha e nos Estados Unidos. .

8egundo os dadosestatistieos forneeidos' pelo Ministério
.da Educação e Saúde Pública, bavia, em 1930, nos. diyersos
hospitais do Brasíl, 42.729 leitos, o que é evidentemente,
cifra muito baixa, dando um coeficiente de 1() leitos e pouco
para cada 10.000 habitantes.

Unidades :federativas Leitos

.Acre • #I • # ••• , ••• , ••• # ••• # ••• ~ • ' ., • r•• '" • r.
Alagôas. • • • .•..•.••••.•••••.•.•.•.•.••..•••
Amazonas _ . . , ... ".. ", ... """.""".,, _, , "...
Baia ". • . • o •••••••••••••••••••••••• ; ••

Ceará , • ..' . '. , , , ." , ".' •.. "...•.. , , . , ", ... '.• , , "•"••
Distrito Federal • • .•.....•...•..••......•••.
Esp(rito Santo .". . ...•..... ~ ..•.••. , ...•.•..
Goiaz . . • . ....•.....•••••.••••.•••....•.••••
Maranhão • • • • •••••••••••••••••••••••••••••
Mato Grosso . . . . ..........•••...•.• o •••••••

Minas Gerais • . • • ...••.....•.......•......••
Pará, .... , .',', ,.,." .•.•.• .;,."."'".,,. _.'. ,.•... "
Paraíba . • . . ... o • o ••••••• '••••••••••••••••••

Paraná'. . . . ..............•................
Pernambuco . . .....•...........•..••....•.••
Piauí • • . . o •••••••• ~ o ••••••••••••••••••••••

Rio deJaneiro . • ..........•.......•....••••.
Rio Grande do Norte . . ..........•...•.•...•..
Rio Grande do Sul . o ••••••••••••• o •• ; ••••••••

,Santa Catarina . . . . o ••••••••••••••••••••• ~ ••.

São Paulo . . . . o ••••••••••• o •••••••••

Sergipe . . •.... o ••••••• o ••••• 0 •••••••••••

96
i.f95

663
2.536

668
8:068

685
87

935
380

6.7i9
2.405

382
i.457
2.981.

f43
i.6f9

350
3.000
LOH
7.502

447

Total , " ,. "",, , " . 42.729

Número de leitos por f 0.000 habitantes: iO,68~

Nessa mesma época, na Alemanha, hávia 59!.920 leitos,
ou sejam 92,2 por iO.OOO habintantes; e nos Estados .Unidos
955.669, o que dá aproximada:inente, 78 leitos para cada
iO.OOO habitantes;de modo que, nêste particular, o. Brasil
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se acha em -situação sensivelmente inferior, fato quo saliento
aos Senhores Constituintes, para que nos animemos a tomar
providências que obriguem os legisladores do futuro a re
alizar aetuillo que os do passado não souberam fazer.

Instituições hospitalares da Alemanha, sem o' território do
Sarre, excluídas as instituições com menos de 11 leitos.

Quadro estatístico de 1930

N°. de ins- NO. de NO. de lei
tos por

tituioões leitos 10.000 ha:'
bltantes

Hosp1tais comuns...•...•.•
Hospitais para alienados ..•
H os pita i s para doenças

oculares • • .
Casas de Maternidade•.....

3.907
418

134
315

401.4U. 62,4
175.315 27,3

4.952 0,8
10.209 1,8

Institui~ões hospitalares àos Estados Unldoada América
do Norte

N°. de tns- NO. de N°.delel-
tos por

titulç6els leito. tO.OOOhk·.
bltantes

Pertencentes á ordem reli-
giosa .... '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" i.Oi?

Pertencentes á ordem fra-
ternal .. '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" .. '" 77

Industriais · .. ,..... '" ....... '" .'.. '" '" .. 146
Particulares ou de associa-

ções •• ........ '" '" '" .. '" .. " .. '" .. 1.620
Independentes . . ...... '" '" .... '... 2.047
Federais . · ..... ' .................... '" '" 288
Estaduais . . '" '" ...... '" .. '" ........ '" 581
Condarfais · •• • ' ......... o .....,'. '" 5015
Municipais • .......... '" '" .. '" ...... '" '" 364
Municipais 'e condariais..... 74

6.719 955.669 78

Além dos· problemas gerais de 888latêncla resolv!dos
.. Além dos problema~ gerais deassl8têncla resolvidos pell&
instalação de hospitais de tipos diverilos, nu cidades e. zonas
rurais dI) país temos um outro ainda mala s6rlo que deva
preocupar-nos: o combate ás endemias ~ aério pela exten
são, .sério pela sua c~mplexidade.e ma!a sério, ainda, pela
exigência de enormes recursos finanpeiroa, o que nlo lIeria
facil·:obter para satisfac;ão,ao ponto desej'vel,ll&8 I<JIldieõe"
em que presentemente DOS encQJ!tramos.
"~, Ninguém tem dúvida de que a malária .celfa anualmente

ínnbaresde brasileiros e reduz á impotência um n11mero
muito maior .deles, incapacitando-os para. o trabaiho, tornan
do-os .infelizes frequentadores .. dos hospitais e ambulatórios.
quando .nas proximidades' .oS··Podem encontrar, ou, então,.
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abandonádos á evolucão crónica da, doenca que lhes desmo
raliza o organismo, transformando-os em individuas inaptos
para. o progresso nacional. '

O combate á malária entre n6s é problema dificílimo,
porquê não há dinheiro que baste, enquanto não' estiver
suficientemente povoado o local em que exista:.

Creio, entretanto, que devemos tomar providências de
cisivas, providências que, se não permitirem o exterminio do
gérme no bomem, ao meDOS justifiquem a ausência do homem
nas zonas em que essa impossibilidade se verifique.

:t um .problema difícil - eu o sei. O homem custa a
abandonar o local onde nasceu, reluta em' aceitar uma re
moção no próprio Estado em que vive, e muitas vezes fra
cassam essas campanhas contra as endemias locais pela· re
sistência que os individuas apresentama abandonar a região
em que se encontram, para irem viver em uma pr6xima,
onde poderiam achar eondicl)es de saúde favoráveis.

A solução do problema, porém, assim orientada em mui
1asregiões do Brasil, teria uma outra vantagem: a possibili
dade de facilitar-se a alfabetizaeão e a educa.ção das popula-

. cl)es locais pela constituição de centros populosos em zonas
salubres ou tornadas salubres - porquê não se pode mais
admitir, hoje, zona maldita· pelas condicões climáticas, quais
quer que sejam elas. Desde queaplieadas as regras de higie
ne já. conhecidas, o homem poderá viver facilmente em qual
quer delas. Uma vez que. portanto, se organizem êsses n11
cleos populosos, em zonas já salubres, será possivel educar,
valorizar brasileiros. QUe parecem. aetualmente. abandona
dos, vítimas dessa endemia.

A ancilostomiase, espalhada por todo o ·Brasil, prejudi
cando as condicões físicas, inteletuais 'e morais das popula
ções que vitima, é difícil de combater sem uma fase prepara
tória de educação popular.

Ao discursar, na Prefeitura, em oomemo~ ao Dia da
Bandeira em i9i9, ressaltei perante as autoridades federais
e municipais que me ouviam a necessidade de "instruir para
poder sanear".

Custa aos habitan~s das localidades do 'interior, e
mesmo áqueles dos centros mais civilizados, acreditar aue o
ancil6stomo possa entrar pelos·· pés e ir aetuar como um
verme localizado no intestino.

.A vantagem de outras 'providências que diminuem. a pO:
luição do solo é anulada nos próprios centros populosos, e
muito mais evidentemente no interior, pela descrença' dos'
indivíduos, que também não querem admitir' a hipotese de
que haja necessidade. de se servirem das fossas. para que o
~Jo ~econtamine menos. E no. interior se observa,freClUen
temente, um fato .interessante: quem viu construir uma fossa,
íilose utiliza dela; tem receio do b1ll'8cO existente sob a
banca. .

'. Assim, .para o coOÍbate á ancilostomiase,· que não poderá.
ser feito exclusivam'ente pela intervenção do médico, como
tratamento apropriado, se!,á indispensável 'educação prévia, e
para luixiliá-Ia ainda concorreria o'estabelecimentá desses
núclecv; populosos' a que" acabo de aludir.

Quanto á tuberculose:... - Não háestal.{stiea otganizada
..de tuberculosos no Brasil. -sabemos, entretanto, que a tuber
oulose mata, no Distrito Federal, um indivíduo. por menos de
dUBBhoras,:pois'que"em média. mo~em diariamente. no Dia-
meto Federal, i3 da& suas vítimas. " . . ",
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Difícil de combater a tuberculose; impossível de fazê
10 sómente com os recursos do Govêrno. :t indispensável QUe
se tomem providênciás para a coordenac;ão da iniciativa par
ticular e para o intensamento da interferência do govêrno,
de modo a que se reduza o número dos tuberculosos a cifra
capaz de ser atingida em nossas condições locais.

A campanha contra a tuberculose reveste uma dificul
dade extrema, que consiste na cronicidade do mal, doença de
evolução lenta, que não inutiliza' para o trabalho logo no
seu início, e permite que o individuo, mal educado como
doente" seja um foco ambulante de infecção. E a. profilaxia,
nesse caso, que não pederá visar o isolamento dos tuber
culosos, nem.J como se pretende, afastar todos os doentes de
suas ocupaçoes, para deixar que vivam na ociosidade. o que
poderá ser prejudicial a êles próprios, a profilaxia deve
orientar-se no sentido de se educarem êsses tuberculosos,
atenuando-os como fontes de infecc;ão e de se lhes facilitarem
as condições de vida, tornando mais eficaz a resistência do
organismo que .é, no final de contas, o melhor recurso de que
nós, médicos, nos podemos valer.

O Sa. VITOR RUSSOMANO - Condições de vida social ..
O SR. LEITÃO DA CUNHA - Essas condições, natural

mente. visam o trabalho capaz de ser. suportado, a nutric;ão
suficiente pela alimentação indispensável ao doente, o repou
so necessário, a habitação apropriada e a ac;ão supletiva de
ordem Pel.-uniária, para que o tuberculoso possa manter-se e
á sua família nas condições restritas de trabalho que a sua
doença exige.

O SR. VITOR RUSSOMANO - Quanto a essa questão de tu
bereulose ainda há um preconceito, que é o seguinte: os mé
dicos, no começo da enfermidade, têm receio de declarar ao
doente que êle se acha tuberculoso, porquê, em face do dia
gnostico. poderájulgar-lle um condenado á morte. Ora. deve':'
mos justamente despertar a conciência do doente, dizendo
lhe que êle está tuberculoso, mas que não é um CllSO perdido
se atender ás prescrições médicas.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - O aparte do nobre colega
é inteiramente procedente. Creio que se se iniciar uma cam
panha intensa em todo o pafs, contra a tuberculose, demons
trando-se como a doença é facil de ser tratada no infeio, não
haverá mais êsse receio, ainda hoje observado, dos tuber
culosos saberem que estão atacados do mal, o·u de que outros
o saibam, para que não comecem as restrições opostas á
obtenção de empregos, e para a vida social, que levam. e (,
individuo, ás vezes a pOr termo á existência, por não poder
encontrar os meios necessários á sua manutenção e ,á dos
~eus.

O SR. VITOR RUSSOMANo - Os próprios regulamentos do
Govêrno. referentes aos funcionários públicos, vão ao exagero
nessa questão da tuberculose com receio' do contágio, chegan
do até, creio, á compulsória ou aposentaãoria do funcionário
doente. '

O SR. LEITÃO DA CUNHA - O ·que' há afazer, portan':'
to, é vulgarizar aquilo que; se pratica nos sanatórios. Tu
berculosos que na vida oomum,. se prejudicam tossindo inu
tilmente, nutríndo-se mal, repousando inconvenientemente.
depois de uma permaneneia, que não precisa 'ser muito longa,
.nos ~anatóriós, educam-se: quasi nã" wsseme expectoram
do 'mesmb mfJd~ .alimentam-!e eonnnienteD.1ente, repousnm



bem, deixam de ser' perigosos, aos circunstantes e Se tor
nam capazes de trabalhos que, anteriormente, não podiam
executar: Se chegarmos, portanto, a esse reaultado, por meio
de uma decisiva campanha nacional, contrA a tuberculose•••

O SR. XAVIER DJl: OLIVEIRA - Não pode deixar de ser,
naturalmente, iniciada pelo govêrno. -

O SR. ViTOR RU880MANO - Deve ser comeoada pelas as
sociações científicas, mentOras, secundando' o Govêrno a ini-
ciativa,' com os recursos necessários. ,
, O SR. LEITÃO DA CUNHA - A ~ão do Govêrno, talo
a propósito dos apartes dos nobres colegas - deverá ser con
duzida de maneira complexa nêsse particular, para que se
considerem asdiferêntes faces do poliedro.

Organizada essa campanha nacional contra a tuberculose,
teremos benefícios que ~o tardarão. Estou ,certo de que,
dopois de algum tempo de atividade dessa. campanha, os tu
berculosos não esconderão mais a sua doença; não farão como
hoje fazem, em nosos meio, os sifilíticos, que se denunciam
como tais, os que o são e os que o não são. Masl em todo
caso, não terão mais receio de dizer que sãQ tuberculosos.

O SR. ViTOR RU880MANO - Aliás, para n6s, é um adian
tamentQ moral confessar a molestia, o que, até então, era
vergonha. ,

O SR. LEITÃO DA CUNHA - A outra endemia, que
exige cuidados imediatos e mais enel'glCOS do que OS recla
mados por essas outras, porquê prescinde da mesma con
<:urrencia do tempo, é a lepra. Se a lepra fosse uma doeDOrA
de contágio [seil, o Brasil. pell> desleixo- com .que a têm
abandonado a administração pública, até hoje, seria. no mO
mento, um país de leprosos. O que se tem feito, deixand9
de auxiUar a iniciativa privada e. não tomando providências,.
sob a responsabilidade do poder póblico,é um crime de que
asadministracões passadas nunca poderão ser absolvidas,
tornando-se necessário QUe as .1'aturns, não o pratiquem. A
devemos itonhecê-Ia e enfrentá-la.

O SR. ANTôNIO COVELLQ - Eu desejavaconsígnar que os
Govêrn.oa do Estado de São Paulo escapam a essa observação
de V.Ex., porquê têm todo o cuidado em amparar as ini..
ciativas de combate e de profilaxia contra a molestia, ado
tando um sistema que atende, pr~isamente, a êsae importan
te aspéeto da questão.

O SR. LEITÃO DA' CUNHA - Se V. Ex. estivesse, há
pouco,entre os meus ouvintes, rena antecipadamente sabido
que eu agradeceria o seu aparte, no sentido de ressaltar uma
iniciativa'. estadual, porqu~nas minhas considerações timbrei
em não aludir a qualquer empreendimento tomado por êSte
ou aquele Estado, por êste ou aquele ,município, num ou
noutro terreno, atim de não molestar aos que têm o próprio
castigo nas consequências do abandono com que tratam dêsse
problema,.

O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - Durante'o govêrno do
Sr.' Epitáció Pessôa,ap;:esen1ei,como Deputado, projeto de
lei instituindo .um tundo para combate â. ·lepra•. O Sr. Epi~
táeio Pessõa, a ,quem, aliás, eu não ,era simpático, teve ao
generosidade e. a hombridade mesmo de, ooPOisde encerrado
o Congresso, transformar em lei o· meu projeto. A lei esteve
em vigOr duran.te dois anos, ehegando-se, a arrecadar, no,
primeiro, seis mil contos, e no segundo oitoimil, sendo, po-
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rém, interrompida a arrecadação no govêrno Artur Bernar
des, Já se fez, portanto, alguma coisa.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Melhor fÔra que se não
tivesse feito, pois as consequências a que V. Ex. alude
vieram desmoralizar a inicitiva

O SR, ANTONIO. COVELLO - Meu aparte não visou, pro
priamente, pOr em de~taque uma iniciativll. do Govêrno, mas
acentuar a preocupaçao pelo caráter nacional do problema,

I adótando-se medidas que, generalizadas, darão em resultado
um sistema de combate contra o terrível mal.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - O aparte do meu nobre
colega, Sr. Antonio Covello, já está respondido com a .refe
rência que acabo de fazer; quanto ao meu prezado amigo,
Sr. Devutado Figueiredo Rodrigues, ••

O SR. ANTÕNIO COVELLO - Peço deooulpas por. inter":
romper o brilhante discurso que V" Ex. está fazendo; mas,
como tenho uma preocupação obcecante por êsse problema,
que julgo de relevante gravidade,.de magnitude excepcional,
permiti-me fazer essa observação.

O SR. LEITÃ() DA CUNHA - A observação do nobre
colega foi muito procedente. O que referi foi isto: se V. Ex,
já estiveSse cã, ter-me-ia ouvido dizer'1fúe eu· agradece!'1a os
apartes, desse estofo, que completariam a minha exposição,
porquê eu, por mim, não faria cíta\:.ões, para considerar o
problema, de ordem wtcional, sem descer a pormenores que
pudessem despert!lr melindres regionais.
, Quanw ao aparte do meu ilustre amigo e colega senhor
Figueiredo Rodrigues,' devo dizer que a iniciativa patriótica,
benemérita. de S. Ex. foi neutralizada pelo velho hábito do&
nossos' administradores ao qual já tive oportunidade de alu
dir, de facilitarem a constItuição de fundos especiais, en
quanto supunham que êles .muito não renderiam, desde que
todavia, se acumulassem algtlDB milheiros de contos, êsses
fundos eram desviados do fim especial para que tinham sido
criados e gastos em outras coisas.

O desastre do fundo criado por S. Ex. vem reforçar
minhas considerações 8Ôbre o crime das administrações pas
sadas, nesse particular.

O SR. FIat1EIRBDO RODRIGUES - Falta de continuidade.
~ preciso, porém, que não se incida nos êuos.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - A situação presente do
Brasil, no que respeita á lepra, é a seguinte, segundo os
casos recenseados pela Inspetoria da Lepra do' Departamento
N~ional de Saúde PUblica:

lOAore .,." ...•.... , ••.••.•.•. , ••.. ".,
Alagoas ..' .. , , , ...•. , ..•. , •••.•...•••.•
Amazonas .• ,., .•.. , •. ,., ••••• ".,., •• ,
Baía ., .. ,', .....•. ,.,.:.•.. " '.' .
Ceará .- .. " ..
Distrito Federal " , ..
Espírito Santo ...•• , ••••••• ,", ...••••
Goiaz ••.•. " ...•.•....••'• , •. , ••.••••••
Maranhão •••••.•.. , ...: ..... , .••', ••••••
liato Grosso ................,.,..,.. ••
Minas ,Gerais .~." .•••'. • • • • • • . , , . , . . '. • •.

Pari... .. .. e." .. li .; _ ..

234
23

1.436
80

524
1.41.6

390

848

8.151
3.612
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O lSa. CLEMENTINO LISBÓ.\ - V. Ex. me permite um
aparte? Não quis interrompê'-lo quando os meus nobres 00
legas o aparteavam; mas desejo, agora, salientar que o go
vêrno revolucionário do Pará se tem preocupado grande
mente com o problema da lepra. O Pará possue dois lepro
sários, .um dos quais era federal. Ao iniciar-se o govêrno
discricionário, foram retiradail, provisoriamente, todas as
verbas destinadas. a êsse leprosá,rio - aliás, por um emi
nente profissional, o Dr. Belisá,rio Pelta, que levou toda a sua
vida clamandoc~o abandono do problema da lepra. O
govêrno do Pará., com os. maíores sacrifícios, tomou' a si, até
hoje. êsse servi~o de !epra e instituiu uma verba
de '100 SÔbre o quilo de carne, verba destinada justamente a
amparar os morféticos do Estado. Aquele govêrno, como de
clarei, tem cuidado, com o maior empenbo, do problema e.a
bancada do Pará teve ocasião de apresentar emenda, pedindo
que,~ Govêrno Federal continue a custear tais serviços•.

O SR. LEITÁODA CUNHA - ~ o caso de desejar que
esse imposto especial não tenba a sorte do tundo a que aludi.

O SR. CLEXBNTINO LISOOA - A Liga Contra a Lepra, no
l':tri, é uma instituição benemérita. .

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não quero perturbar o no
.br"orador, lembrando o trabalho admirável que se está rea
lizando em Minas Gerais no combate á lepra, por iniciativa,
11ão só dos poderes públicos, como, também, da atividade par-
ticular. .. . •

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Não o ignoro. Tenho tido,
entretanto, oportunidade de dizer aos eolegasque não quero
nomeár os Estados que se têm adeantado na soluclo regio
nal desse probtema,nem os que se descuidaram do assunto,
para considerar directamente o caso nacional.
. O SR. CLBMBNTINoLISBOA - 08 que dêle cuidaram de

vem_ser salientados.
O SR.. LEITÃO DA CUNHA - A Assembléa· fará a Jus

tica merecida, auxiliada pelos apartes com que me honram
os nobres colegas.

O SR.ANrONIO CoVELO - O certo. é que o sentimento de
defesa soeial cont:a.·a a lepra está. se generalizando.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Felizmente iSso já é uma·
realidlU1c. Prossigo na leitura que fazia, dos dados estatís
ticos.

"Paraíba .. • ..• •. . . • . . . • . •. . . •. . . •. ••. . .• • . . . • i2i
Paraná. . .•. ....•.•...•..•...•......•.•...••.• "i7
Piauí. . . . . ...•.•.•.......•..•.....••.....••. 50
Rio de Janeiro............................... 380
Rio Grande do Norte......................... 181
Rio Grande do Sul.. .........•..•. '.. .......•.. 164
Santa catarina.....................•... ; ..•.
São Paulo......•. :..... . . •. . . . . . . . . . . .. . . .. • 6.500
Sergipe. . . . 8"

. '1'otal dos leprosos recenceados no Brasil, 28 ..560. CAl
culoda Inspeetoria· da Lepra do Departamento Naeionalde
~aóde Pública- de 35 a 40 mil. Nãobá o menor ~xagero
Dêsse cálculo, sabido. serem muitos·os doentes que.procuram,
por motivos perfeitamente compreensíveis, ooultar o seu
mal.
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No que respeita á profilaxia da lepra, devo, como con

clusão, salientar o seguinte: os t:rabalhos cientificamente
orientados, honestamente executados - em· alguns Estados,
por iniciativa particular, devidamente auxiliada pelo"sgo
vemos - redundarão em sacrifício inútil, se não se genera
lizar a campanha e se não se tomarem medidas radicais

- quanto ao único meio eficaz de profilaxia, que é o isola
mento. Com efeito, a grande dificuldade na profilaxia da le
pra consiste na realidade do isolamento.

Todos os países elD que se realiza a profilaxia da lepra
baseada no isolamento rigoroso têm obtido resultados eficas
síssimos, não raro até a extiIlÇão do mal.

O SR. ANTÕ!fIO COVBLO - Como no Japão.
O SR. LEITÃO DA CUNHA":- E todos aqueles que se

têm descurado do isolamento, embora as oondicões climáticas
não favorecam a propaganda do mal, entretêm a doenca -in-
definidamente. .

O SR. ÂNTôNIO COVELO - Como Da India.
O SR. LEITÃO DA CUNHA. - No Canadá, onde o n11

mero de leprosos é mínimo, pelo simples fato de não ter sido
feito o isolamento, há 110 anos que existe um pequeno grupo
de leprosos. :tase foco nia se extinguiu, ha mais de um se
culo, porque o contágio, ainda desconhecido na maneira de-se
processar, vai prosseguindo. }'elizmente. pará. nós brasIleI
ros, êle aqui se opera com evidente dificuld~e.

O SR. ViTOR RUSSOJlANO - NAo poderá constituir ini
quidade o isolamento, sem têrmos conhecimento de como
ocorre a transmissão? Em nome da própria ciência, quantas
vezes se tem tido necessidade de modificar uma atitude, como
em relação á quarenténa, no caso.da febre amarela?

O SR. ANTONIO COVELO - ~ o argumento de sempre,
fundado apenas no sentimentalismo.

O SR. FREDERICO· WoLPENBUTELL - A dificuldade está
em ignorarmos como se propaga o maL de modo a sabermos
como DOs precaver.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - No caso particular da le
pra, relativamente- á necessidade do isolamento, dá-se fato
semelhante· ao que se processou na profilaxia da fébre ama
rela, com referência á campanha contra o mosquito : não se
conhecia o germe da .febre amarela; executada a· campanha
contra o mosquito, extinguiu-se o ma!;>para glorio imperecivel
de Oswaldo Cruz. Não se conhece. também, a maneira dor que
se opéra o confágio da le9ra; mas sabe-SI) que o isolamen
to extingue osfócos onde quer que hajam aparecido.

Embora se trate de medida. coercitiva. o que se pode
fllzer, e deve ser feito, é estabelecera isolamento, de m'l
neira humanitária. O fndividuo,· assim, ficard. em condic6es
iguais ou melhores do que aquelas em que se encontrar -em
sua vida normal.

O SR. DANIEt. DE CARVALHO ,-' Como naColOnia de Santa
Isabel, em _Minas Gerais •

O SR. RODRIGUES ALVES - Como em todos os leprozl.·
rios de São Paulo.

O· SR. LACERDA PINTO - Desejo. por minha vez aludir
ao- estabelecimento que fica a -dois passos de Curitiba - o
leprozário de São RO,que, estabelecimento modelar, onde são
recolhidos todos oS' doentes de lepra- do Paraná.
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,O SR.VfTOR RUSSOMANO - o orador está obrigado a ci

tar os Estados•.•
O Sft. 'I..EI'l1ÃO DA CUNHA - Agradeço os apartes dos

emin~ntes colegas que assim me dispensam de fazer a citação
dos Estados, mais avançados ou mais atrazados nesse parti-
a~. '

O Sn. DANIEL DE CARVALHO - v. Ex. que nos perdOe
também. '

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Não ba o que perdoar, 'poia
agradeço cordialmente essa precisa colaboração. Quando foi
dado o primei-ro aparte ao meu discurso, pelo querido ami
go, Sr. Deputado Xavier de Oliveira,agradeciêase aparte
e pedi aos demais ouvinws que me aparteassem no melttno
sentido, qúando julgassem oportuno. para que tossem 'res
saltadas as iniciati·vas beneméritas dos diferentes Estados,
sem que eu me viesse na obrigação de abandonar a norma,
que havia traçado, de ir atér fim do discurso sem faze
cilacão de Estados nem de pessoas. '

O SR. ViTOR RuSsoMA.'iO -Não se pode falar do Brasil
sem falar dos Estados.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Somos todos brasileiros,
eos Estados constituem o Brasil.

Relativamente á lepra, dizia eu, do que há premente ne
cessidade é da generalização e da ooordenaçãode esforços;
porquê, se êles não se generalizarem e não se coordenarem,

. sucederá áqueles Estados que cuidam bem dos seus leprosos
(J que já sucede ao I>istricto Federal: a. drenagem dos doen
tes da vjzin~ança, e mesmo de, locai~, distantes.

O SR. RoDRIGUES ALVES - O mesmo está se dando em
São Paulo. .

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Onde houver tratamentn
adequado, onde bouver lsolamento humanitário, onde houver.
portanto,qua}quer esperança para0 leproso, é .natural que
êle se aproxime desse local. Se estabelecermos uma. campa
nha nacional, estaremos dispensados desse deslocamento de
leprosos que, no momento, ainda é. uma n€'cessidadepara
.êles, desde que queiram encontrar bem estar· e. tratamentu
cOnveniente. . .

O SR. ANTôNIO CoVELLO - V. Ex. sustenta a doutrina
verdadeira: toda legislação resultará inútil, se nlo tiver por
base o isolamento. compulsório dos doentes autenticados.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Poderá é certo reduzir-se
o número de doentes. Que importa, porém, passe êsse nú
mero de 40 8030 mii '1

o SR. VfTORRu880MANO - Rã o aspecto nacional da
questAo: a unidade do. plano. ,.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Justamente.
O sR.VfTol\ RusaoMANo - O isolamento é um melO;

mas o orador, aliás brilhantemente, está sustentando a ne
cessidade" de um plano de conjunto, para que. sanlo fique
apenas num esfÔrço.isolado.

O sn. LEITÃO DA CUNHA - As" medidas li que estou
aludindo ,no discurso de hoje sio Justamente no sentido de
se dar aspecto nacional á SOlUçA0 do probloma, atim de .que
fiQUe essa exi8'encia .consagrada na CoDStituioAo,de inodó
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que· todos sejam obrigados a obedecerás normas gera!s da
campanha •

.0 SR. ViTOR RUSSOMANO - Aliás, V r Ex. faz a sugestão
com grande autoridade. (Muito bem.)

O SR.. LEITÃO DA CUNHA - Obrigado a VV. EEx. Não _
nos iludamos sôbre isso: se não figurar na Constituição, não
será feito, e se figurar, talvez ainda não seja atendido •••

O SR. ANTÔNIO COVELLO - Há uma legislação federal,
porém, insuffciênte para atender ao problema. ,

O SR. LEITÃO DA CUNHA - No que concerne, 'por
tanto, ás nossas grandes endemias, depois das referencias
que fiz ao problema hospitalar, penso que se devorá incluir
na Constituição a necessidade de exercer-se sucessivamen
te a ação coordenadora e supletiva dos municipios, dosEs
tados (fj da União, sobre a inip,iativa· parti~ular e públ~ca

para ocombato á malária á anciolostomíase á tuberculose
e á lepra.

A assistência física, todavia, ainda terá de exercer-se sô-
bre QS mutilados. .

Ainda não cuidamos, seriamente, no Brasil, da solução
dêsse problema, embora os tenhamos em grande número.

E' preciso estabelecer tãmbém, como norma obrigatória
da assistência física, a fundação de institutos em que os mu
tilados aprendam a trabalhar, afim de que ~ não tornem
todos inúteis, os quais se não forem recolhidos a asilos apro
priados viverão mendigos, pelas ruas, a explorar a cari
dade pública, a desafiar o sentimentalismo dos transeuntes.

O SIl. XAVIER DE OLIVEIRA - Agora, não é em nome de
nenhum Estado que falo, mas no meu próprio, para um es
clarecimento: V. Ex. atribue á assistência física a elastici
dade que pode ter, também, por exemplo, a edueaçio física?

O SR.VÍTOR RUSSOMANO - E' outro problema.
O SR. LEITÃO.DA CUNHA - A educação fisica laz

parte da assi~neia física aos indivíduos normais.
O SR. ViToR RUSSOMANO - V.Ex. inclue a educação

dentro da assistênc~a física.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - E' muito interessante a ob

servação do orador, qUe vejo enunciada pela primeira vez.
Nunca li ou ouvi algo sôbre a· assistência física em conjunto
com a educação física. V r Ex. engloba a educação física para
ser assim prestada aos indivíduos sadios e aos anormais.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - A ·assistênci"a física há de
ser assim prestada. aos indivíduos sadios e aos anormais.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - O esclarecimento é nece..
sário no momento em que - indiscretamente o digo - o Go
vêrno tem em mãos decreto criando a educação física no Bra
sil. V. Ex. acrescenta a assistência física. Muito bem.

O SR. VfToaRussoMANO - A assistência ffsica deve ~er
prestada aos anormais, aos mutilados. .
. O SR. LEITÃO DA' CUNHA - A assistência econômica,
finalmente, não pode deixar, também; de ser considerada, .em

_suas linhas gerais, .cm nOSS8 Constituição.· O· antel?rojefo tra
ta disso; a· meu ver, de c.odo incompleto, Insatisfatório.

Muitas das emendas apresentadas· resolvemvári0l!. pro-



blemas; algumas, entretanto, como sucedeu no caso da edu·
cação, cuidam de assuntos que não caberiam propriamente
na Constituiçã.o, mas em leis gerais.

As normas principais, porém, essas devem ficar na Cons
Utuição, pera que os legisladores comuns não deixem de fa
.zer leis sObre a matéria. Se as fizerem más, será insuficiên
cia dêles; se as fizerem boas, será capacidade produtiva que
revelarão.
. Em qualquer das hipóteses, todavia, a Carta Mágna terá
obrigado os legisladores da 6poca a intervirem nêsseterreno.
. A assi~ncia econômica aos brasileiros é complexa. O
primeiro problema que, a meu ver, precisa de ser resolvido,
até porquê se articula com' uma série dêsses out1'09 a que
acabo de aludir. é o da habilitacão. Nós, no Brasil, nos ha
bituamos, em certas regiões pelo menos, a uma nórma de
vida muito superior á capacidade econômica nacional. Con·
aequêneia disso: vivemos sofrendo uma série de pri~es,
porqué somos obrigados· a despezas inevitáveis, sem·as quais
não teriamos onde pousar.

Imaginem os 81'S. Constituintes um modesto funcioná
rio pdblico, com os vencimentos que tem e com aqofio que
é obrigado a pagar, pela casa em que vive. Que lhe resta
para ";estir-se e á sua famma, para comere para as ou
tras.oomodidades iõ1dispensáveis? Quasi nada.

Entretanto, não procuro remédio para coisa. irreme
diáveis.

Já nos aeDstumamos a ê88e sistema de vida e teremos
que viver assim mesmo. .

Todavja, para aquêles que necessitem realmente do
ampáro do Governo, afim de viverem em. condições huma
nas, é necessário a intervenção protetora nésse particular..
Não 6 preciso irmos ao. interior para sentir as condições
deploraveis em que vivem muitos proletários• .Já uma Vês,
em documento público, a que me referirei em pouco, mos
trei que, em logareS impróprios para animais,' vivem seres
humanos.

Aqui, na· Capital da Rept1bliea, há barraeães, np.ssas 1a
vélas,. em que os animais de trálo Dio poderiam vive!', e, nos
quais no entanto, vivem famílias de semelhantes nossos.

Em i 926, quando eu tinha responsabilidades de dire
ção no Departamento Nacional de Saúde Pública, em meu
relatório ao Dire1õr Geral chamei a sua atenção para as
condições dessas casas dos pobres, no Distrito ~"ederal, e
para a necessidade de se articularem os esforços da Prefei
tura e do Govêrno Federal, no sentido de se "acahar de vez
com isso. como dever de humanidade que se nos impunha.

Aqui está o que recordando esse incidente· escr~v1 8 êSS8
respeito para a Revista Municipal.

"A CAS4. DO POBRE E A 'CONSTITUIÇÃO - Quando,
há alguns anos, em f926, ocupei interinamente, no exercí
cio normal do cargo de Diretor dos Serviços Sanitários do
Distrito Federal, as funções de Diretor Geral do Departa
mento Nacional de Saúde Pública, tive oportunidad~ de en
dereçar ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores um
ofício em que pedia a atenção de S. Excia. para a urgência
de ser enfrentado prática e decididamente,_ pelas aut.oridades
administrativas, o problema da construção de casas baratas
e numerosas em nossa Capital. .

Assim' terminava êsse oficio: ..Sem necessidade de alu
dir aos inconvenientes decorrentes da solução do problema
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de que me ocupo,' não devo calar, entretanto, que sem a cons..
truofioo de habitações humanas para o proletariado,' será im
p098ível realizar, entre n6s, a profilaxia rnod61'Da cnpu d~
melhorar definitivamente· as n088as condioões sanitárias".

Em 24 de Julho dêsse mesmo ano, em resposta a pedi
do de informações complementares, propús uma solução
definitiva, preferível, e uma provisória, de emergência,
quando escreví:

"Consiste a primeira na construção, simultanea ou su
cessiva, de dez vilas proletárias, feitas com economia e res
peito aos princípios da Higiene e ás regras da sociologia, lo
calizada na Gávea, nas Laranjeiras, em Catumbí, no Anda-

"raí, em São Cristóvão e as x:estantes nos subúrbios. O Go
varno Federal ou o. Municipal, ou ambos concorrentemente,
poderiam custear as despesas de .construção, que seriam
progressivamente amortizadas pelos alugueres pagos, ou en
carregar da execução do plano elaborado a empresa ou em
presas idôneas, favorecidas com isenção temporária, total
ou parcial, de impostos e f.aDS".

"A solução provis6ria, que deverá ser adotada se a ad
ministração pública não puder encarregar-se da construo~o
e não houver empresa particular que de tal queit"l1 incum
bir-se, reside. na determinação, por parte da Prefelt1Jr&, das
zonas em que as habitações. construídas a expCllllas dos
próprios prolet.áriog, possam localizar-se. A limitação dês
88S zonas dependerá da possibilidade de esgotamento das ca
sas e da distribuiçio de água potável aos seus moradores".

O Dr. Afonso Pena Junior, que era então Ministro da
Justfoa, encaminhou 08 papeis ao· Congre8BO Nacional e lá
nlo hcnne quem por êle se interessasse atá outubro de
f930....

Por seu lado a Prefeit\1ra nada fez, nesse particular, que
Indicasse o seu interesse pelo problema, facilitando com isso
a proli!eraolo e o crescimento das favellu • ••

Como que para evidenciar que êsse descaso pelas neces-
. aidades legitimas do proletariado carioca não era acidental,
mas a eonsequência de seu convicto indiferentismo pelos in
tereases coletivos, o Senado Federal e a Prefeitura Municipal,
vetaram, sob fundamentos futeis e até inverídicos, a resolu
O~o do Conselho Municipal em que se transformára a emen
da seguinte n. 4, por mim apresentada ao projeto número
37, de i929:

"Acrescente-se onde convier: Mais 10.000:000'000, ou
seu equivalente em ouro, se se tratar de emprestimo externo,
que serllo imperativamente reservados para a construção de,
pel() menos, mil casas destinadas aos proletários. Essas casas,
construidas por concurrência pública, serão vendidas sómen
te a proletários por quotas mensais que equivalham ao mon
tante do serviço de juros e amortização, exigido pela parte do
emprestimo considerac.ia nesta emenda."

~ verdade que se tem cuidado ultimamente de atenuar os
inconvenientes desse estado de coisas, mas para evitar que,
reintegrado o Brasil no regime legal, possam novamente vi
gorar vicios antigos, inseparáveis da egopolftica, torna-se in
dispensável que na Constituição que se elabora 1'iguremcla
ramente definidos os deveres governamentais no que tange á
Assistência social e as sanções em que incorrerão as autori
dades que desatenderem as determinações constitucionais."

Como todos os colegas' sabem,moram em barracões tos
cos, em absoluta. promiscuidade, casais diferentes; CG:Il os fi-



-48-

,lhos respeetivos e a1 vivem ás vezes separados apenas pelas
cortinas de pano ou pedaços de sacos velhos, á maneira de
paredes divisórias.

Oficiei, conforme está dito, numa das oeasiões em que
assumí a direção do Departamento Naeional de Saude Pú
blica, ao Ministério da Justiça. Era titular da pasta o Dr.
Afonso Pena, que, ccmpreendendo a importancia do proble
ma, pediu apenas que eu propusesse a solução. 4lvitrei a
solução, que me parecia mais aceitável, no momento. Os pa
peis seguiram para o Congresso Nacional e aí sumiram em
qualquer gaveta.

Então - i 926. - ilustrei o' meu ofício com uma série de
fotografias, algumas das quais passo aos Srs. Constituintes,
que pórventura não conheçam as condicÕes desses-prédios.
(O orador trannnite a algu:tU Srl. Comtituintel vária$· foto
firafial. ) .I '. •

Não é possível educar indivíduos que morem .em tais
casas . Não é possível nem elevar-lhes o moral, nem melhorar
lhes o físico, nem, ao menos, retirar-lhes as doenças que
acaso tenha.m.

O SR..ARÃO REBELO - Permita V. Ex. pequena obser
vação. 'Fui reporter aqui no Rio de Jan~iro e pude ver, na
.Favela, casebres ainda peores do que os das fotografias que
V• Ex. trouxe; eram feitos, apenas, com latas de querozene•.

O SR. LEITÃO" DA CUNHA - Do ponto de vista higiê
nico, a parede de lata poderia ser melhor que essas que aí.
se vêem de barro descontinuo.

~, portanto, indispensável que se facilite aos pobres mo
radia em condicÕesfavoráveis; e isso s6 se poderá obter exi-

, gindo acúnstrução de easas higiênicas, de aluguel módico.
Naturalmente o govêrno não poderá, .isolado, incumbir-se
disso, mas forçosamente terá de fiscalizar a construeio des
sascasas, de modo que elas não sejam desvirtuadas de seus .
fins. .

Impressionado por êsses fatos, que justificaram o meu
relatório, já. referido, e desanimado pelo descaso absolut() com
que o recebera o CongresSO Nacional, ,no momento em qu.::
eu ocupava um cargo de Intendente no Dlstricto Federal
em 1929, tive .en.c;ejo de propOr a essa Assembléia ,quando se
pretendia. fazer um emprestimo externo, para a Prefeitura,
queêsse fosse acrescido de 10-.000 contos, para edificação

.de 1.000 ~asas - no mínimo, para começar - que seriam.
vendidas.a proletários por mensalidades que. correspOlldessem
exatamente ao serviço de juros de amortização. Nessas con
dições, sem o menor onus para o mun~cípio apenas com o pe
queno auxílio -do adeantamento,se iniciaria a construção
dessas moradias.
, O meu projeto, a-pesar-de eu ser, no Conselho Munici-

pal,considerado da oposição, porquê me representava a mim
mesmo, como·único edil, naquela ocasião, eleito pelo Partido
Democrá.tico do Distrito "Federal,.· que não estava·bem visto
pelo poder, a-pesar nessa situação, o projeto foi aprovado
quasi por unanimidade.

Votou contra êle um intendente bolchevista, sob a alega
ção de que não podia ser sincera aquela demonstração. em
beneficio .do proletariado,. Devia ser uma manobra política.

O SR. 'FIGUEIREDO RODRIGUES - Ainda que trouxesse ván;'
tagens ao proletariado.
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o SR. LEITÃO DA CUNHA- Tal projeto foi vetado
pelo Prefeito de então, e as razões do véto foram ridículas
e não verdadeiras. Tive oportunidade de rebatê-las da tri
buna do Conselho Municipal. Refiro-me a êsse véto, unica
mente para que os Srs. Constituintes não admitam que exa-"
gero, quando digo que a maioria dos administradores do pas
sado não queria preocupar-se com os intel'esses legítimos do
povo.

Essa construção de casas - nesse ofício eu referia 
deveria correr por conta de iniciativa particular, mas, conve
nientemetne fiscalizada pelo Govêrno, afim de que não se
pOdesse á sombra da proteção, estabelecer uma exploração
daqueles que necessitam. Assim ainda agora. Seja de qual
quer modo, porém, temos que resolver o problema da habi
tação. do pobre.

A segunda face do capítulo "assistência ecoIlÔmroa" é a re
lativa ao trabalho. O trabalho deve ser facultado a todos e
deve ser remunerador. Não há nenhuma novidade nisso.
Entretanto, todos sabemos que há muita gente que não tem
trabalho e há muita gente que não recebe do trabalho aquilo
de que precisa para viver. Portanto, em noasa legislação fu
tura, é necessãrio que se estabeleça a obrigatoriedade do
trabalho e a do salário mínimo, salário mínimo cuja· impor
taDeia não pode ficar fixada na Constituição, porquê deverá
variar, conforme o ponlo em que tenha de ser estabelecido,
de aeôrdo com ascircunstaneías.

:tsse problema do ·trabalho é difícil de ser resolvido por~
que depende por vezes, .da providência a que me referi há
pouco, relativamente ás contÍngencias do saneamento re
gional; quero dizer, justificaria em certos momentos, o des
locamento da população local; porquê o tesouro não tem re
curso suficientes para permitir que ela permanecesse onde
se encontrasse, á mingua de trabalho.

Muitas vezes, por c<iDveniência de momento, o Govê1'J!o
tem facilitado. a emigração de nacionais que não deveriam
saír de onde se encontram, 8Ó porquê as condiçóes ecoIlÔmi
cas do local se modificaram, quando, ao invés disso. deveri:l
ampará-los, á espera da melhoria de condições, o cr.le fatal
mente se verificalja.

O SR. TEIxEIRA L.ErrE- Esta ~ a boa doutrina.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Nêste particulàr, o atual

govêrno merece um qualificativo de exceção; no que res
peita a nós, do Nordeste, a assistência, com os sem traba
lho, prestada na última crise, foi completa, Integral, do que
dou o meu testemunho pessoal.

O SR. TEIXEIRA LEITE - Feita, na maior parte, :ao pró
prio local.

O SR~ LEITÃO DA CUNHA, - Para que, entretanto.
êsses benefícios se generalizem, será preciso que a Consti
tuição nos defenda.

!Ainda, no que respeita ao trabalho, intel:'fere o proble
ma ·da· imigração já. <!emasi~ame!1te d~ba~ido G mais d.o que
esclarecido nesta AssembléIa. Nao seI SI· o meu emIDente

. colega, Sr. Xavier de o.liVoeir8..! terá tido x:az~o em aconselhar
que esperemos a multIphcaçao dos brasIleIros para poder
mos povoar determinadas regiões as quais convenientemente
~lorada3, desde já aumentariam sensivelmente a nossÕ'
rIqueza.
V~.a 4



-50-

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - O meu pensamento não S6
exprimiu propriamente nêste sentido. Sou partidário da Ma
emigração, do bom emigrante, daquêle que possamos que
rer como bons brasileiros naturalizados.

O SR. LEITÃO DA CUNHA, - Eu pretendia objetar 8
~ssa .suposicão, que devemos sem dúvida recorrerá imigra
cão, mas essa iplígração'não deverá prejudicar o trabalho dos
brasileiros, mesmo gue seja de bons' imigrantes.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Não os devemos querer?
O SIt. LEITÃO DA CUNHA - Devemos aceitá-los, sem,

entretanto, permitir que concorram para. prejudicar o traba-
lho nacional. '

Tratemos dos brasileiros que precisam de trabalho' e
demos trabalho aos estrangeiros, porquê necéllsltamCJS que
nossa terra seja convenientemente cuidada, para podermos
dela tirar o que nela existe mas que ainda não nos apro
Veita.

Em todas as diecussôes travadas sObre a imigração, há
um fato a respeito do qual os Srs.Constituintes devem me
ditar: é a necessidade da providência sugerida pelas 'em~Il

das que, nos moldes da que fOra defendida pelo nobre Depu
tado Sr. Teotônio Monteiro de Barros, isto é a imprescin
dibilidadeda interferência do Govêrno no que concerne á
localização c á fiscalização do trabalho dos imigrantes. O
resto todo é seeunàârio. De5de o momento em que o Govêr
no intervenhapai"a impedir que se constituam os cistos que
todos temem, não haverá prejuízo J)ara nossa nacionah
dade•••

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Lamento estar em desaeôr
do com o nobre orador, mais uma vez.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - ••• se fOrem estabeleci
dos, o que já existe emout1"os países, as quót.as de ími
sracão.

O SR. LAcERDA PIN'l'O - Mas com seleção das raças.
O SR. TZIXEIRA LBITB - E dos indivíduos.
O SR. LEITÃO DA CUNHA - A seleção individual

-prepondera sobre o fator étnico . Não }}Ode haver pais· algum
que receba inválidos, doentes, sejam êles de que nacionali
dade forem.

O SR. XAVIER DE 0L1vEmA - Recebeu o. Hospício, ontem
mesmo, um individuo nessascondiCjÕes: chama-se Abdala
Isaac. Tive o cuidado de indagar o r..ome dêle.

O SR. LEITÃO DA CUNH..4. - Nêsse·particular, devEI
ter havido infração legal.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Vem da Inspetoria de Po
licia Marítima. Consta do têrmo de entrada dêle.

O SR. LEITÃO DA CUNHA. - Deve ter havido, repito.
infração legaI.,Mj tempo em que eu trabalhava na Saúde
Pública, era proibido· o desembarque de tais imigrantes.

A questão do' individuo, porém, interessadiretamenta
á defesa a cargo das repartiCjÕes de saúde Pública. Os incon
venientes de nacionalidade e .de raça, resolvem-se pelks quó
tas estabelecidas para a entrada de imigrantes. ,

Desde que o Govêreo estabeleça,. como deve estabeleceI
_ e aConstituicão firmarã êsseponto - a necessidade da
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intervenção dos poderes públicos na organização e dis
tribuição desses núcleos de imigração, estaremos livres da
!ol'mação deses cistos, que slio temerosos. quer sejam cons-.
tituidos por japoneses ou por quaisquer indivíduos de ou
tras nacionalidades.

O SR. XAVIER DB OLIVEIM - Nêsse ponto, estou de acOr
do com V. Ex., sem, entretanto, achar que a Assembléia
Constituinte deve prescindir do direito de dizer, ela mes
ma, quais são as raças ou tipos de indíviduos cuja entrada
deve ser permitida, para não deixar ad libitum de um órgão
qualquer do Estado, de um ministro que seja homem nlio
preparado para resolver a questão.

O SR. TBIXBIRA LEITii: - Ou que aja de boa fé.
O SR. LEITÃO DA CUNHA - Nêsse particular, divirjo

do meu nobre colega, porqué acbo que é assunto de legislação
ord1nâria.

O SR. XAVIER DB OLIVEIRA - Acho que é assunto nacio
nal por excelência e do qual não devemos fugir.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Não pode ficar ao caprI
cho de um Ministro o que for estabelecido na legislaeão or
dinária. É atribuição da Assembléia NaCIonal, não da As
sembléia Constituinte, a feitura das leis ordinârias.

O inconveniente de descer a Const.it.uição a tais porme
nores, nesse parlicular, ou em qualquer outro é que para
estabelecer-se uma qualquer alteraeão de qualquer delas,
seria necessaria uma reforma constit.ueional.

A Constituição deve. ter. na sua arquitetura, as linhas
gerais que correspondam ás nossas aspirações, mas que pos
sam prevalecer, por serem estáveis.

O SR. TEIXEIRA LEITE - Que correspondam também 80S
interesses da nacionalidade, como é o caso.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Certos interesses nacionais
!lAosão imutáveis. Aquilo que há i5 anos era considerado
eomo necessidade nacional, hoje pode ser tido como incon
veniente á nacionalidade. E o mesmo sucederá para o futuro
Iríamos imprudentemente incluir na Constituição a auton.
zàção para. entrada de tantos indivíduos dessa. nacionali
dade e tantos dessa outra. quando deveriamos determinar
apenas a necesidade da legislação comum estabelecer ~ quo
tas por nacionaldiade.

O SR. XAVIER DB OLIVBIRA -Posso dizer que é o que
está assentado.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Então está certo. Esta
mos de acOrdo; não há divergência.

E julgo que deve ser assim, para que o movimento imi
gratório não venha a peorar as condições 90S trabalhadores
nacionais.

O salário mínimo é outra face do prQblema que não pode
deixar de ser considerada na Constituição. Mas, natural
mente, como no que respeita ás horas de trabalho, ilão se
poderia na Constituição determinar qual o montante dêsse
salário mínimo.

O SR. 'Í'E:xBJRALBITE - Perfeitamente.
O SR. LEITÃO DA CUNHA - Deve determinar-se a

obrigação de se fixar o salário mínimo, assim como se li-
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mltam as horas de trabalho, mas, a remuneração profissio
nal e ·regional será naturalmente determinada pelos conse
lhos respectivos, de acOrdo com as necessidades locais.

A p:-ovidêneia, também se enquadra na assistência eco
nômica.

O brasileiro é essencialmente imprevidente. Acha que
é vergonha ser econômico e um desdouro ser pobre, quando
nem é vergonha ser econômico nemdesprimor ser pobre. Só
há prosperidade onde existe economia; faltando esta só por
um acaso o indivíduo prosper&.rá. E a pobreza honesta não
é deshonra e muita vez a riqueza o é. Ninguem deve sen
tir-se deshonrado por ser pobre, nem honrar-se unicamente
por ter muito dinheiro. -

A preyidência deve ser satisfeita pelos seguintes três
modos: economia, assistência pecuniária, e cuidados mé-
dicos., ,

O Govêrno .não poderá, naturalmente, incumbir-se da as
sistência a todos, neste particula:-; mas tem o dever de fis
ealizar a assistência que não puder prestar e de suprir
aquela que lhe seja impossível criar, ou animar, em bene
fício dos que realmente necessitam. A fiscalização do Go
vêrno destina-se a obstar a exploracão que se observa,
constantemente, sobretudo com os funcionários de pequena
categoria,. e outros proletarios que ganham ponco e que, pelo
engôdo de receberem de uma vez uma importancia. que cor
responde aos ordenados de dois ou três· meses, se entregam
a essas empresas que depois lhes sugam o último vintém ..

Todos quantos. têm responsabilidades administrativas
verificam isso: esses funcionários tomam dinheiro empres
tado em quatro, cinco e seis dessas emprêsas e, JlO fim, o
que lhes sobra para a subsistência não vai além de 2(}$ ou
30$ mensais. O resto é todo para saldar compromissos, assim
imprudentemente assumidos. ~ necessário que o Govêrno es
tabeleéa um máXimo, como já existe em algumas leis, para
as consignac;õ.es ªutorizadas, sem o que os funcionários, fa
talmente, diante de uma necessidade, irão recorrer a essas
empresas e liquiduão as suas últimas possibilidades de sub
sistên~ia.

E isso não .só no que respeita ao dinheiro empres
tado, como á casa de que pretendem ser proprietários e, que
depois de pagarem duas ou três prestações, abandonam e
restituem ás empresas. Não deveria ser permit.ida a assinatu
ra dêsses contratos por um funcionário que não tenha--re
cursos para pagar as prestações.

Para isso é que se torna necessária a assistência do Es
tado, sem o que tal situação prosseguirá ·indefinidamen
te e cada vez mais se agravará. Surgirá consequentemen
a necessidade imperiosa de aumento de vencimentos e o
aumento de vencimentos do funcionálismo, .'lUe é uma legí
tima aspiração, não poderá indefinidamente ser feito. sem que
as administrações tomem porntlrma invariável a rest.rição
progressiva dos quadros atéó limite mínimo indispensável.
Enquanto se aumentarem vencimentos e se elevar (j número
de funcionários, não haverá orçamentos que cubram as des
pesas" (Muito bem.)· Recorrer-se-á, ,eternameJ;1te,ao aumento
de impostos; mas o aumento da impostos, além de certo li
mite, importa em redução de renda, pois o indivíduo não os
paga porquê os não pode pagar.

O Sa. TEIXEIRA LEITE- Esgota-se a sua capacidade tri
butária.
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O SR LEITÃO DA CUNHA - Esgotada a capacidade tri~
butária, não será possível, o aumento dos impostos. Torna
se necessário que a administração reflita sObre isso, e o meio
prático de se resolver o a5sunlo consi&l,; em e3tabelecer,
'obrigatoriamente, na Constituição, a criação do Estatuto do
FuncionárIo Público. Sem ésse Estatuto os funcionários con

tinuação a ser o joguete dos politiqueiros, porquê não acre
dito que o germe daquilo que chamei a egopolítica, ou a.,j0
lftica do interesse pessoal, seja extinto pelo movimento 1'e·
volucionário de outubro ou pela Constituição que estamo!
a fazer. .

Esse germe ainda há de viver por muito tempo e ainda
há de fazer.muitó mal ao nosso país. É por isso que defendo
a inclusão, na Constituição, de certas normas que re3trinjam
ao mínimo os inconvenientes dessa fatalidade nacional.

. A assistência médica comporta problemas interessantes,
alguns ja estudados, nesta Assembléia, pelo nobre colega,
Dl". Cardoso de Melo, e precisa de ser convenientemente
orientada pelo Govêrno. O que se faz atualmente, mesmo
para os funcionários públicos, não é a aSSistência que con
vém. Necessário se torna facilitar essa assistência, permi
tindo-se, porém, ao assislído a escolha de quem o _a.a"lsta.

O SR. Ã.NES DIAS - Instituindo-se o seguro social, púr
axempIo.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Há uma série de emendaIl
ao anteprojeto constitucional que podem resolver o problema.
mas cabe á Assembléia 'estabelecer as normas definitiva!.

O seguro social, por exemplo, dará resultados satisfatN
rios, se a legislação conveniente fOr devidamente orientadla.
podendo-se esperar que 03 legisladores do futuro saibam
conduzir-se nessa emergência com patriotismo e sabedoria.

Essas consideracões, complementares á:s que já haVIa
feitO relativamente á educação, tiveram por fim justificar
minha maneira de pensar quanto ao que deve figura,r na
Constituição, a qual, penso, não pode ser um simples rol de;
providências. Todas as medidas de caráter passageiro, sus-:.
cetíveis de modificações proximas que nessa carta foram
incluidas, ou forçarão a desobediência á lei fundamental,
ou. então, exigirão a SUa reforma. Ora.' sabemos os perigos
que qualquer dessas duas eventualidades comporta. A des
obediêncIa porá a nova Constituição na triste condição da
de 9i; a reforma trará também, a possibilidade de modifi
cações, de vantagens problematicas, tais como as que foram
feitas. para peor. nessa que já não era facilmente cumprida.
cessidades nacionais.

Devemos, por isso. estabelecer sómente as normas ge
i-àis, fundamentais, mas que, de acOrdo com as exposições
que têm sido feitas desta tribuna, pelos S1"5. Constituintes,
de acOrdo com a Justificação das diferentes emendas, ~ de
acOrdo, ainda, com o que tivermos o prazer de ouvir dos co
legas que ainda se manifestarem, traduzam as legítimas ne
cessidades nacionais.

Sómente o núcleo dessas necessidades, pórém. para que,
em torno dêsse núcleo, inyariável, obrigatório, se iaca a le
gislação comnm do· país. Não se permita, a.o acaso de qual
quermaioril\, alterar o que, realmente, seja uma necessidadl5
nacional; admita-se a modificação dos .pormenores, mas não

, da orientação fundamental da nossa lei básica. '
Penso que, se trabalharmos nesse sentido, se elaborar

mos uma Carta que, no particular da educação e ~li assis-
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tência, como elementos fundamentais da defesa nacional,
pela valorização do brasileiro, atenda 20S pontos feridos nes.
tas considerações, ter'emos feito obra util ao nosso país obra
que trará para os brasileiros, a situação melbor que êles
merecem 6 que bá tanto lhes é prometida. Se não a reaU":
zarmos, porém, teremos lamentavelmente desmentido as jus
tas esperanças do eleitorado que para aqui nos mandou.
(PoJ:m&. Muito bem, muito bem, o orador é cumprimen
tado.)

10

o Sr. Presidente -Tem a palavra, para explicaçko
pessoal, o Sr. Abelardo Marinho.

O Sr. .Abelardo Marinho (Para ezplicação pessoal) 
Sr. Presidente, desistiril.l da palavra em face do adeantado
da bora se não me visse ameal,}ado com a possibilidade de
não ter outra opportunidade de dizer o que pretendo.

V. E%., Sr. Presidente, e a Assembléa não ignoram que,
desde OS primeiros dias dOl! nossos trabalhos, se tem pro
curado, por todas as 1órmas, atrope!ar-t.,. ápressar a elabora
cão da futura Constituição do Brasil. ;:se, por acaso, é igno
rado por algum dos Srs. constituintes o motivo de tal atro
pelo, não se .ma leve a mal o deixar bem claro que o mesmo
reside na necessidade de se assegurar, desde já. a eleição
do 1uturo Presidente constitucional.

Tudo tem sido feiLo neste sentido. A Constituinte, con
sciente da falta de apoio na opinião publica - eleita com
os mesmos vicios essenciaes, e pelos mesmos elementos que
elegiam o Congresso da RepulJlica passada - não teve a co
ragem civica de dilatar as vroprías attribuicões. Dabi para
cá de tudo se tem cogitado . Assim, temos tratado de cons
tituições sYDtbetieas; temos visto a interferencia extranba.
boje tão malsinada, vir a esta Casa. reunir a Commissão
dos' 26, dar suggestões, trocar ideias, vêr essas suggestões
adoptadas, contra o unico voto do granadeiro Idalio Sardem
be~. - tudo para que se votasse depressa uma Consti
tuição.

Fez-se uma commissão pequena - acommissão de re
visão - tambem para dar rapidez aos trabalhos 8, ngora.
Sr. Presidente,' em face de uma crise política, de exísten
cla se não incontestavel, pelos menos tão real como o são
as chamádas crises políticas, no Brasil, sente-se, por p"l.rf.e
dos que se julgam donos da Constituinte, indisfarcavel ten
dencia para um entendimento com a dissidencia, do qual re
sultará a victoria do ponto de vista dos nossos adversarios,
~ é a adopção de uma Constituinte votada aos tram
bolhões.

Tudo ,indica, Sr. Presidente, que, para se cumprir a
letra de tão' infeliz entendimento, n~o s6bre tempo aos
Srs. Deputados para dizerem o que de~ejam, o que pre
cisam.

'O ISR. BARRETO GAMPELLO - Eu queria - se V. Ex.
permittisse - protestar contra um ponto do seu discurso:
aqueIle em que V. Ex. affirma que esta Constituinte foi
eleita com os mesmos vicios dê que se resentiam as eleicões
passadas. Ao menos no meu Estado - não sou governista,
mas Deputado independente - as eleicões foram de absoluta
per!eicão.
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o SR. ArBiIDL.MtDO MlAiRJINHiO - Nos seus aspectos ex
teriores, nos attributos extr1tlsf;'lcos, concordo com V. Ex. :Mas,
para mim, na eleição o essencial •..

O SR. BARRETO C~PELLO - ·0 meu diploma e o dos
Deputados lJor Pernambuco - e dou o meu testemunho
ocular - são legitimos diplomas eleitoraes, tão legitimaiS
quanto uma eleição popular pode fornecer.

O SR. SOARES FILHO - Aliás, nesse ponto, passou em
julgado que as eleicões foram legtiimas.

O $R. .ABELARJ)() MAJRlJNHO - Legi Umas, mas não cí
vicas.

O GR. BARRETo CAMPELLO - Sou totalmente insuspeito,
pois não sou situacionista. Ao contrario, divergi da situa
ção do Estado; pleit~ei a minha cadeira, independente, tal
vez sonrendo opposicão do governo do Estado; pelo menos
uma opposiCão discreta. A vel'dade é esta.

O SR. .ABELA!R.DO MARINHO - A falta de discertlÍJ
mento, de conhecimento, de consciencia civica, infelizmen
te, não é monopolio do eleitorado governista. Os eleitores
da opposição, votam, igualmente. em quem lhes manda o
cabo, o chefe. É possivel que V. Ex. constitua uma ex
cepção, mas o nobre Deputado ha de convir que as exee
pc;ões não devem ser apresentadas para refutar factos in
contestaveis.

O SR. SoARES FILHO - S. Ex. não é excepção; ~ a ge~

neralidade. Assim, pois, no Brasil inteiro.
O SR. ABELNROO :M1AlRINHO - É o que reslil provar•••
O Ga. BARRBTO CAMPELLO - Só dou testemunho do que

vejo. E o que vi foi isso.
O SR. .A!BELMUX> M~O - Acredito, no caso de

V. Ex. Não se póde generalizar em face de excepções. O
conceito geral deVe emanar da generalidade dos casos.

O Sa.BARRETO CAMPELLO - Mas à regra geral é de que
!Coram perfeitas e legitimas as eleicões.

O SR. .kBELA:R.DO M..A.RINBlO - Na opinião de V. Ex. Na
minha foram feitas, com poucas excepções, pelos chefes e che
fetes eleitoraes, como anteriormente. Continuaram sendo uma
pungente manifesta~ão de inconsciencia civica. Mantenho o
meu ponto de vista, sem prejuizo do acatamento que me me
rece V. Ex.

Dizia eu, Sr. Presidente, que, para accelerar, se fez uma
commissão pequena chrismada de revisora que, inexplica
velmente, cerca seus trabalhos de· tanto segredo, de tal mys
terio que, á faceta, já vae sendo chamada de "ré mysteriosa".
Embora quasi nada transpira do que ella deliber~, todavia
está constando que a dita Commissão Revisora, no capitulo
a proposito do Poder Legislativo, resolveu que a Camara dos
Deputados, na futura Republica,sel"á composta' de Deputados
eleitos pelo Povo e de Deputados eleitos pelas profissões ou
pelas associações profissionaes, na fórma por que a lei 01"
dinaria indicar. E' sobre este ponto que desejo falar hoje.

Se tal é verdade, relevem-me os doutissimos membros
da pequena Commissão dos Tres, dizer-lhes que, assim deci
dindo, nada fazem de original, repef.Qm um passe de que se
usou e abusou, durante a reconstruccão poliUca de ap6s
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guerra, nas velhas e desmoralizadas plutocracias eüropéas.
São manobras, artificiaes e subterfugios, da natureza daquel
las a que o nosso brilhante collega Sr. Zoroastro Gouveia
applicou a expressã(l manigancias.

Na fórma que a lei ordinaria indicar... E' a porta
aberta para a inutilização da nossa conquista, para a detur
pação dos nossos intuitos alevantados.

A inconvenienciadcssa fórmula vaga, cujos propositos
muito mal se disfarçam, é corroborada pelos exemplos clas
sicos da'Allemanha e da Austria. As revolucões que se veri
ficaram nesses dois paizes, !ogo após a guerra, impuzeram
ao Parlamento a representação dos que trabalham e produ
zem. Entretanto, passada a ameaça da onda revohicionaria,
ou cessada a pressão da nova opinião nascida com a revo
lução, os parlamentos, os politicos desl)es paizes acharam
meio de burlar o dispositivo das constituições.

A contra marcha, aliás, é perfeitamente explicavel. A
AsSelllQléa ordinaria, que nos succeder, não póde ter exacta
mente a mesma origem, o mesmo sentimento, a mesma men
talidade da actual Constituinte. E' possivel que, comprehen
dendo mal a. intenção patriotica dos que pleitearam e apoia
ram a inclusão da representação profissional na Constituição
seja levada a deturpar de maneira irremediavel .o ideal que
nos tem orientado.
. Esse o receio que nos opprime. Diz-seJ tal como nos
parlamentos da Europa de depois da guerra que, para defi
nir a representação profissional, para traçar as suas dire
ctrizes geraes, teremos de descer a detalhes que não cabem
em uma Constituição. Na Constituição de Weimar, definindo
o parlamento economico, contam-se uns oito artigos, com
olguns paragraphos, dos quaes o ultimo diz que a legislação
ordinaria regularia o modo de composição do parlamento
economico e o seu funccionamento. Não obstante se ter des
oido â minucias no texto constitucional, a .. procrastinação
para lei ordinaria, do modo de composição do ditõ parla
mento, foi a causa e!ficiente do seu fracasso. E, por igno
rancia ou má fé, não se cansam os nossos suppostos. socio
lo~s e peritos do direito publico deinvoear o fracasso do
terceiro parlamento do Reich para justificar sua ogeriza á
representação profissional.

"A Constituição de Weimar está prestes a sub
mergir na onda de reacção conservadora que .se
espraiou nos ultimos tempos na Allemanha, sem
que a instituição do Conselho Economico tivesse
tido tempo de soffrer a prova da experiencia. De
todo modo - cónstatam os criticos desse monu
mento legislativo - na sua construcCão preyale
ceu o ponto de vista classico da demooracia
formal".

O SR. PINHElM LIMA - Quando tive occ9,sião de tratar,
ha poucos dias, da representação profissional, separei o caso
da Allemanha, a que V. Ex. se refere.

O SR. .ABELARDO MARINHO -E' vardade; apenas não
tratou da representação profissional, mas de interesses, o que
é muito differente.

O SR. PINHEIRO LIMA - V. Ex. demonstrará isso mais
longamente, na tribuna.
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.O SR. ABELARDO MARINHO - Já o fiz nos apartes
com que entremeei o discurso de V. Ex. Comtudo, se a vo
tação atropelada que V. Ex. deseja para a Constituição m'o
permitti r, esteja certo gue não me furtarei ao prazer da re
petição. Ora, Sr. Presidente, não seria f6ra de proposito que.
na Constituição, se traçassem as directrizes, ou que se defi- •
nisse o que é a representação profissional; bastaria que essa
definição esclarecesse qual a modalidade de representação de
classe, que desejou a Constituinte: representação economica,
representação de interesses, representação de competencias,
representação technica, representação de classes propriamen
te dita, representação corporativa, representação das profis
sões, suffragio profissionalista, ou sufíragio social.

SI' . Presidente, tive opportunidade apoiado pelas cor
rentes revolucionarias que se organizaram em partidos depois
da Revolui;ão, de apresentár emenda justificando a. adopcão
da repreesntação profissional e defendendo o meu ponto de
vista. Tenho verificado, entretanto, que perdi o meu tempo,
de certo por culpa exclusivamente minha. O proprio Sr.
Raul Fernandes, relator geral da Commissão dos 26 e mem
bro da Commissão Revisora, em consequencia de significa
tivo incidente com a bancada trabalhista, julgou de bom al
vitre dar explicações e utilizou-se das columnas do "Correio
da Manhã". Com tristeza, verifiquei que S. Ex. desconhece,
em absoluto, os fundamentos com qus temos justificado a
adopção da representação profissional. Do "Diario da As
sembléia", n. 40, de 27 de Dezembro doanno passado, consta
a IOQSa justificativa de uma emenda da minha autoria rela
tiva 'á referida representação.

Juntamente, apresentei outras emendas que tornam
exequivel a legitima representação profi~sional. Essas con
têm a instituição da obrigatoriedade a todo o cidadão, que
pertencer a uma associai;ão profissionªl; a obrigação para o
alistando, candidato a eleitor de pertencer tambem a uma
associação profissional, e, finalmente, disposição f,ornando
taxativo que o mandato profissional, como o político, seria
concedido para fins de interesses geraes e não para defesa de
interesses restrictos. Taes emendas estão ass,im redigidas:

N. Li69

"Onde' convier:

Toda pessoa maior de 18 annos que exercer uma.
profissão legalmente reconhecida deverá pertencer a
uma associação profissional.

§ 1.0 A associação profissional será em regra, mu
nicipal e constituida de pessoas da mesma profissão.

§ 2.° As associações profissionaes de patrões se
rão distinctas das associações de emp_regados."

N. L170

"Ao art. 98, § 2°, accrescente-se:

d) os que não pertencerem a uma associação pro
fissional;

.e) Q.s mendigos."
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N. 1.171

..Accrescente-se ao § 46 do art. 22:

Pertencer a uma associação profissional legal
mente reconhecida." .

N. 1.172

"Onde convier:

Artigo. O mandato profissional, como o politico,
se entenderá. conferido para fins de interesse· geraI,
pela coordenação e collaboração reciproca de todas as
actividades representadas." .' .

Tudo isso parece que 8. Ex. desconhece ou desprezou.
O facto é tanto mais extranhavel quando uma grande corren
te no seio da Constituinte quer a representaÇão profissional e
está disposta a não abandonal-a aos azares das hermeneuti·..
case dos sophisjnas. Se, na realidade~ a Cocimissão Revis0
ra adaptou a formula. procrastinadora a que já alludi. os
membros da mesma não se compenetraram da sua missio, a
meu ver.

88. EEx., relevem-me a ousadia, deveriam colher 8. me
aia das opiniões dos .8rs. constituinta para elaborar o seu
substitutivo. Essa medida, em todos os assumptos, resaIta
c~ar~n;aenf:e dos milhares .<te. emendas apresentadas, algumas
tugmflcativamente 8ubscrlptas por mais de uma centena de
Deputados. Desprezar taes elementos, fazer -obra propria, na
persuasão ou na illusão de que o prestigio do nome dos seus
autores bastará para impor a sua acceitação, é desconhecer
a realidade' contemporanea, é. nãd· ter1lentido que 08 tem
pOS estão bem mudados.

Não será de todo impossível que se venha a applicar
a pena de Talião•••

. Se de tal maneira desconhece as razões em que nos
apoiamos para sustentar a convenienciá de se adoptar a 1'e
presenÚl.ção proficeional, se as desconhece apropria COlD
missão incumbida de apresentar um substitutivo . ao G.1lte
projecto constitucional, chamado de Itamaraty, que suppor
da gene~"8.lidade dos 81'S. constituintes m~nos obrigados, ao
exame e aos estudos dd alluvião <te emendas do plenario?

A resp&ito, é sem medida o meu pessimismo. Por isso,
sopitando o grande desejo de poupar a fadiga. aos collegas
que tão ,generosos 6e mostram, que me honram com' a sua.

.bondosa attencão nesta hora avançada dos nossos trabalhos,
. 'passarei a expor o nosso ponto de vista, justificando-o de

modo que nos for possivel.
Na publicação do 'Presente diseurso, farei incluir gra

phioos que tor.narão mais claro o pensamento e aphras~.
A fáUen.cia.do systema representativo, no Brasil, constitue
um facto 'notario,·· que, de boa fé, ninguem eontesta-rá. Inu
teis foram todas !lS leis elaboradas no sentido de realizar o
suff.r.agio universal.· COrrigiram-se, é ·verdae, certos aspe
ctos exteriol'es do voto, mas osattributos intrinsecos têm
continuado os mesmos. Na nossa terra, apenas uma minoria,
de rodo insignificante, ao exercer o direito de voto, fal-o
imbuida do verdad~iro civismo. O voto tem sido uma. pun
gente expressão de inconsciencia. eivica, inspirado na dis-
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pliceneia, na pusil1a.nimidade, no inter~se material e no
sentimentalismo, ,neste compreendidas, naturalmente, a ami
zade, a. paixão e a exaltação poHtica. A quasi totalidade d'a
massa votante grav,ita em torno do cabo -eleitoral, seja este
de grande estylo ou de peque~a envergadura.

Oliveira Vianna, em traços fortes, offerece-nos a expli
cação desse facto que tão nocivo tem sido ao civismo da
Dossa gente .

. "O que os quatro seculos da. nossaevolucão lhe
ensInam é que os direitos individuaes, a liberdade, a
pessoa, o lar, os bens do homem pobre só -estão garan
tidos, seguros, definidos, quando têm para amparal-os
o braço possante de um caudilho local.
~a intiII}80 conviccão. de fraqueza; dedesampa

ro, de IncapacIdade se radIca na sua consciencia .com
a profundeza e a tenacidade de um instincto. Dahi,
dessa educaeão historiea, esse espirito de classe que
domina por inteiro a' mentalidade das IlO&Sas classes
inferiores. O camponez, por forca mesmo do &eU ins
tincto de conservação, acerca-se do homem forte do
logar, faz.-se o seu cliente,torna-se o seu protegido,
o seu camarada, o seu companheiro, o seu amigo
incondieional na. boa e na má fortuna.

Do nosso camponio, do nosso homem do povo, o
fundo da Bua mentalidade é este. Esta é a base da
sua conscieneia social. Este o temperamento do seu
caracter. Toda a sua psychologia política está nisto.
(Oliveira Vianna - Populacõe, Merid.io!rI4e, do
Braril.)W

O sertanejo, o eleitor das cidades e dos campos não tem
quem o sirva em suas necessidades, não tem quem defenda
seus- inter.esses mais legítimos, e, então, :recorre ás indivi
-dualidades que, nosmunicipios Oli. nas grandes cidades, es
tão em .condições, pela posição social que desfrutam, pelo
apoio que recebem dos poderes publicos, dos chefes esta
duaes e feder.aes, de prestar-lhe esse amparo. Refiro-me ao
ebefete politico local e ao eabo eleitoral.

, Ora, a satisfação dos interesses, das. necessidades desses
eleitares é feita como um f8Nor: fica o eleitor como devedor
do cabo eleitoral e do chefete político, eo momento eulmi
nan~ que encontra para 'Pasar sua divida, para retribuir o
favor, é o da eleição. E, assim, dando 9rova de caracter,
como' de lealdade, acima de qualquer suspeita, o eleitor, hon- '"
rando o compromisso assumido, pagacorrectamente a sua··
divida, depositando na urna os nomes daquelIes que seu
chefete político cabo eleitoral indicou. .

Forma-se, assim, o circulo elementar do·· systema elei
ooral. No centro está o cabo eleitora.~, seja de· pequena en
vergadura ou de grande. estylo, mas, em todo caso, cabo
eleitoral, 'g-eralmenteinculto e sem- civismo. Do centro está
elIe ligado a eada elemento que parlicipado eirculo, diree
tamentej não ha entendimento entre os elementos da. peri
phería.; não .se offerecem-situacões que permittam debate
entre os 'elementos que constituem o circulo. .

o resultado é que o cabo eleitoral ou ehef'ete politioo
impõe SUa vontade a um grande numero de pessoas, e, as-
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sim!!, voto, que essas: levam, ás urnas representa: apenas a
dOOISao delle. , ,",

," Essa' a genese da mentaUdade,já referida, que, -ao-nosso
ver, foi oa. eaua do fracasso da sysooma representativo em
nosso Paiz _. no parlamentarismo do Imperio e no presi-
dencialismo da Republica. '

'Focalizemos a situação: o l&leitor dá ao pequeno- chefe
<tu ao cabo eleitoral sua solidareiedade sem condições tão
leal quanto indefectível. Em torno do chefete crêHeo
primeiro. circulo 'eleitoral, o mais elementar Mgradacão
respectiva. , Cada. ~mbrp do circulo, PQl'ém, entande-se
iÍsolada,edirec~.amentecomo "cabeça". Aelle expõe as suas
necessidades, e pretencões,',de caracter particular; e delle
recebe a satisfação das' mesmas, coma um grande favor. Em
época. de eleição, retribue-lbe o serviço, fazendo sua a von
tade delle. Nenhum direito de exame. Nenhumavelleidade
de ponderação. Aliás, para exercer a crítica., nem mesmo
'opportunidade il6 oftereceria, nem haveria cabimento. Dis
c::m-. 'quem? O homem f1'8CÓ, e desamparado, mas devedor
honesto ,que' quer pagar a sua dívida, com o credor gene
raso que:O serve nas suas necessidades?

. Dessa mentalidade vivem os ca:eiques eleitoraes; tão só-
, mente nel!a se assenta o seu prestigio. Por sua 'Vez, graças
aoe%ito de que se coroam as actividades que exercem no
sentido ,de bem servir a sua. clientela, os caciques ',' dão 'in
Cl"emento e robustecem tal mentalidade. Tem-se, assim, um
circulo' vicioso. O cacique eleitoral que se sustenta..doseD80
civico desvirtuado da mesma votante, mostra-s&, ainda., o

, propulsOr' diTeeto· desse desvirtuamento. Solidariedade ins
tiiletiva 'une' o' civismo &lturpado e oeaeiqne ,eleitoral, os
qua.es,assim, constituem em verdadeiro systema. A 'vida
de 11IIl é a vida de outro. Sómente juntos podem subsistir.
8eparal-ps significará off-erecer';lbes Oi. extermi~o.

,- Assim, o é nos centros mais cultos, naA3"caplfaes e nas
grandes cidades e assím se verífWa nas villas, naaaldeias e
nas, zonas-ruraes.

, Os que 'conhecem os meios eteitAlraes da Capital Federal
não serão capazes &l, em face de Deus e pela sua honra,
dizerque~ Dasuaáusencia, as' coisas se passem, no Rio de
Janeiro, de fórma. diff.erente ou meDOS desairosa. '"
" 'Esse o estado de coisas que domina o Brasil ha-mais de
um 4leeulo, cujas raizes penetram fund~noseio da massa,
e de que viv.ee se: nutre o industrialismo polítiCo.

. ;Será admissivel que á eztirpação àetal mentaV.datle se-:
jam 'su1'ficientesapenas leis' que visem realizar o suffragio

.··,uniVersal?· ",. ".' "
... Nãol' dizeínos: ;eomfirmeza., .

:É' preCiso ,desviar darotinaseculal', dosbabitos inve;"
terados;a 'mássavotante. É precisódi5PÕr,sob feição aceen
tuadameme nova, ,as u~ades.,constitutivas,dó ,eleitorado. É
p~icSo-er~,pa.rà.,~ .eidadãoí3.,oondicÓes,que. lbes~rmit
tam .conhecer, seus verdadeiros jnteress~;,pleItear, dll'ecta
'mente,.,â 'Justa!58tisfacãô dos, mesmos; ei:ter' consciencia -do

. seu prqpr.~;:Valet ~e:; (:la.' aua.propria forCa.. , ::' -
":'" c.;

Den.tre 'as ',solUQões QJlenos occOl'1'eraIll;c,para.0 caso, iti
clinamo-,nos', pelo, suifragio pro!ission.alista, ,sob, ,faicão ge:
,nUinamente deiJ].ocratiéa. _ ,." ',' ' \, '" '. . . ,,:' ,

~. .
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000, nas. el~ições vo~am,. promiscuamente, pessO~ que
exercem profliSsoes as maIs dIversas e que foram conduzidos
a um mesmo collegio eleitoral, ou por mera casua,Hdaae ' ou
o quesuccede quasi. sempre, por' cavillosas providenci~ é
manobras dos cabos eleitoraes. (f) ,

Na . V(ltaç~o promi~cu~ cOI?parecem, portanto, pessOas
das maIS varIadas proflssoes, llgadas aos cabos eleitoraes "
pelos mesmos orientadas. ' -

Essas pessõas, em regra, devem votar no candidato que
lhes inspirou o sentimento, ou a displicencia ou o interesse,
ou que lhes indicou o "cabo", candidato a quem, muitas ve
zes, nada lhes prende e de quaem apenas sabem () nome.

Se, porém, em vez da promiscuidade na -votacão,! acima
exposta, sómente a pessOa de uma mesma profissão fosse
dado valor em tal ou qual col1eg~o, (2)' isto é, se os collegios
eleitoraes ,se constituissem de accordo com as profissões dOS
eleitores; e se, além disso, essas pessõas só pudessem i eleger
alguem que exercesse a mesma profissão que, eUas, então
desappareceria a rêde de interesses que liga entre si o in
dustrial da politica, o cabo e o eleitor sem civismo.

Esta ultima medida, embora dependente da outra, ê mais
importante do que a primeira, no sentido do fim que se
collima, como se verá a seguir.

l-
I

Acceita, oomo é natural e justo, a explicação offereeida
por Oliveira Vianna pa:-a: a psychologia politica' dOi nosso
eleitor, todo o problema cotl5iste em substituir o cacique
eleitoral, como tlefemordo homem do povo, por oulraenti
dade que lhe, sirva por dever e não ,na qualidade de bem-
feitor inberessa.do. 'j

Ora, a base do sufrágio profissionali1lta é a oi'ganizacão
das profissões. :

A associação profi1;sional tem por funcção precipua a
def~a dos inte~sses de seus membros. NeUa o socio tem
direito a que seus interesses sejam amparados, e esse am
paro não é prestado como um favor, mas, ao contrario,
ajpresenta...se como cdnsequeD<\ia do currípr'i!mento de. um
dever, da associação para com os seus associados. O asso
ciado teria, assim. consciencia de seu valor, convencer-se-ia
de que eram prescindiveis c cabo eleitoral e o chefe polí
tico. Dest'arte, em8lncipado da tutela de um ede ,o~tro, po
deria actuar na associação profissional com plena lIberdade;
examinar áS assumptos, opinar, emfim, -discutir, de: igual
para igual. Estaria em condições de v.otar como melhor
lhe parecesse.

É certo que a eleição profissionaHsta S6 pcderia· pro
cessar fóra da assOC,l.8A;~'O ,profisSional. -Por eX!emplO, os
engenheiros e prafiss:onaes similares votariam na secção a;
os advogados -na secção b; os patrões metaIlurgicOs na
secção c; os operarios metaIlurgicos na secção d; etc.· Have-

1) A figura A moo:traa composlç1to do eleitorado (:I):. Cada
II1mbolo representa uma proflssll.o. Vêem-se Indlvlduos de i.vária.
profissões, votando. promiscuamente, nas se<:ÇÕes eleltorat8 (1).

. (2' A flguraB mostra, a composlçll.o do eleitorado (2); pre
cisamente a mesma figura A. Cada símbolo representa. uma
proflssll.o~ ·Yl!-se que, em uma -seccll.o eleitoral U) sOmente vo
tam Indlvlduosde uma mesma. profissll.o.
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ria. eleição directa. Não nos parecé aconselhavel tal moda
lidade. Além dos ,inconvenientes ,relativos ápossivel dis-'
persão de votos, aliáe evitavel, e á eleição de deputados re
gionaes (cujo desooOrdo mostraremos adiante), elIa torna
ria dispensaval a organiz9,(Jão das profissões, o que, pelas
oonsequencias economicas,' technicas ~ sociaes, é inteira
mente indesejavel. E ainda; persistiriam muitos dos de
f-eitos do voto promíscuo (suffra-gío'Uníversal). O funooio
namento da' associação, o convivio dos r.espectivQs socias,
permitte que se façam eonbecidos QS bons e os mãos ele
mentos. O col1egio eleitoral profissionalísta., portanLo, deve
ser a associação profis9Íonal.

Resumindo. Primeir~ o acto de defesa dos interesses
do associado· promovida pela associação profissional (syn
dicato OU de qualquer outra natureza), em vez do aspecto
de favor peculiar ao serviço prestado pela eheíete político,
- viria revestido dos caracteristicos de um - dever. De
pois, o convivio social, dentro da associação, infundira no
individuo a eonsciencia do seu valor e da sua força, desper
tando-lhe o sentimento de independencia moral.

Ora, quando se tratasse, por exemplo, da eleição de
delegado á convenção eleitoral, o votante, não tendo a pagar
divida da natureza das acima referidas, estaria em condi
ções de aetuar maÍ1> de accôrdo com a sua vontade, com a
sua oonseieneia. .

Tendo o amparo da assócia.cão, liberto da tutela doea
eique, eomciente da 8U& força e da sua independeneia, esta
ria ou não o' individuo em situaçãO' de, nas :eleicões, .exer
cer o direito de voto mais. de aooôrdo com os interesses ge
a:rese sua. eonseieneia, ã sua livre 'Vontade?

De facto, que motivo poderia ainda lavar o cacique a
8ervir ao eleitor se este, em tal caracter, já não lhe pode
ser util? Por outro lado,5e a. associação profissional pro
move a defesa e o amparo dOs seuS"socios, por que o pro
fissional haveria de preferir utilizar-se dos prestimos do
cacique?

A maslJa 'Votante estaria, eonsequentemente, subtrahida
do dominio do chefe e do cabo eleitoral. Estes, d~ mesmo
modo, se alheariam de uma sit'.laçãode que nada mais po
deriam auferir. O eleitorado, na suaeomposiçáo &Iemenlar,
continuava o mesmo, mas a sua mentalidade, lívr6 da tu
teUa e da deturpaçã1J já referidas, fatalmente evoluiria para
condição melhor.

E, .ainda, haveria apra os votantes muito mais' proba
bilidades de melhor conhecer o seu' candidato, membros do
mesmo gruPO profissional que seriam uns e outros. (3)

(li) Advt:reArtos do IlUfrAgio protlsllfonaIfst& têm a.trlbufdo &

nOs l!Iuposlo6es e Intuitos qUfo jima.l:s aUmentAmos. Entre outras
coisas, dizem que admitimos a. posslblll4ade da. Inexistência de
Uaafeo. da poltffea. (cabos, chetetes, etc.), no selo da massa pro
fll!ll!llonal ou slndleal; que eondenamos os JeII4eftJ e eoorde_don
e, 4a mesma fOrma, o .bom e omoiu polltlcp •. NadA disso ê, precl
lIlLIDente, real.

1-. NlI.o admitimos a. possibilidade 4a. Inexistência. na mawu.
profissional ou sindical. de elementos que façam ali vezes dos
têcnlcos da polftlca..

l!)' preciso distinguir. Encarados eomo meroa coordenado~e..
eul3es, Jeaãer.. etc., evidentemente tais elemento. de.,erAo exllltlr
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Ad()ptado o suffragio profissionaHsta, ter-se-á instituí
do em consequencia, a representação das profissões.

Muito embora o principal objeclivo dos que propugnam
essa modalidade de suffragio seja ;x:emover os mais .flagran
tes inconvenientes da pratica do suffragio universal na nos
sa terra, comtudo não é possivel nos ·desinteressarmos de
certos aspectos da representação das profissões. O mandato
profissional, tal como o "popular", sómente deve ser confe
rido para fins pe inter~sses geraes. Mas, do mesm/) modo
que o representanta "popular", mesmo sem preterição da
finalidade primeira do seu mandato, póde curar dos inte
resses da região, do .partido e dos eleitores que o elegeram,
assim tambem o deputado profissionalista não conseguirá
escapar á contingencia 1e defender os interesses da sua pro
fissão, dos seus collegas e committentes.

Ora, dentro de uma mesma profissão, ha, regra geral,
pessoas na condição de patrões e na de empregados. Ha
~sumptos profissio~aes que interessam aos patrões e aos
empregados e ha interesses que são da profi8são. (.\). Quer
isto dizer que, como interpretes do pensamento dapro1is-
são, patrões e empregados. devem ser ouvidos. .

Duas circumstancias, pol"ém, não devem ser esquecidas:
o ascendente moral do patrão sobre o empregado e a supe
rioridade numerica da massa operaria em relação á palro

.»aI. Se, nas eleiçõespro!issionalistas, votarem promiscua
mente patrões e empregados, sahil'lá. 'Prejudicado um ou

e no fato~ haverA de cenl!lurAvel. Mas. alêm dei"" atrlbulç~e•.
...es .~_ (cabol. chefetes. etc.). no IIll1tema do sufrá.glo
untvera&1. exercem outras de conhecimento notório. jA. aludIdas
110 presente trabalho.

CaIIos e eIIIefet_ que lIUltentem seu prestigio poItUco .na
preataçl.o de favores peuoalll. julgamo. multo pouco prová.veJ.
•• nI.o lmpo..tvel. que surjam e .e mantenham nas assoc!Jl.ç~e••
c1a4as a finalidade e as condições das meanas. E a segurança
.de que nAo haver" ea~ e e~et_ no lIentldo 4emoerátfeo-llberal
iR_BeIro reside exatamente na mentalidade que a assoclaçl.o
proflll81onal . formar4. no associado. eonvencendo-o da preelndl
blJJc1ade de ·protetores" e ·mand~ea".

2-. mo condfln&mos o guiA0. o Jeacl.-..r. o coordenador: somos•
• hn. contra o cacique eleitoral <lue explora a mentalidade viciOsa
.. que nos. vimos referindo.

Gul~s e leallerllexlstem em tOcla parte e sAo necessá.rlos.
Condenamos. primeiro. a. mentalidade existente, e. depol:o, a
exploraçl.o dessa mentalidade. que ê fato pQbllco enotOt1o. pelo
cacique .eleltoral.
• J.- .Jamais dJslIElmOS mal do polftlco' 4a direitas, de verdade.
absoJutamente. Condenamos. sim a mentabUldade que se presta
.. exploraçl.o. dos nossos poUU('.()s. na sua grande maIoria. Se
prevalecer a ado(;!.o do "sufr4.glo proflsslonallsta", emancl:>ada
e saneada a mentalidade dos ....otantes. graç~ á. assocfação pro
f·lIIslonal e do modo já. referido - melhorará. a. sltuaçll.o dos
bona po1ttlcos, cujo prestigio será. alicerçado na consciência. cívica
do. eleitores Independentes. da. maneira que se expor4.adlante.;

(4) Exemplos: as qUest~e8 de salá-rlo. dehoraa de trabalho.
luteressam a empregados e a patrões:' a raclonaUzaçll.o industrial.
os pianos conjuntos de produçl.o. de flnano1amento. etc•• Interea
.~ 4. proflssl.o.
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outrogropo.CasQ.::sévenha a exercera 'autoridade moral
,dos patrões, estará "burlada a livre manifestação dos empre~
gados ..Prevale~eD4~.a 'f0r..c;a ,do numero, e~pressa pelo voto,
annullados serao os' patroes.

Dabi a necessiãade'de organizar, separadamente, patrões
e empregados. I·: ,', ,

O fundamento, ,aeima apresentado, de que, além dos
~nteresses profiss~f>naes dos p~trões e dos empregados, ha
II.nteresses da prof'tf8ão ~, of2.etO de .que, em nome daprofis
são devem, falar patrões e empregados, constituem as uni
eas justífí~at}vas .de, em uma representação qualitativa, co
mo a proflSslonabsta; se proeurar dar aos patrões deputação
numerieamente igUalá oos empregados., Fosse quantitat~va
a representação e tal equiparação séria apenas absurda, uma
vez que a massa proletaríaé infinitamente maior do que a
patronal. I '
" ASsim, dentro! da ·profissão, baverá um grupo, eonsti:
tuido de empregados e outro de patrões, inteiramente ín-
.depeíldentéS.entresi (5). . '
. ' Osuffragio profissionalista, nos moldes 'Q11(l propomos,
servi:Q, tambem, á ehamada representação de interesse••
Na pratica, clamam.,osoppositores e reconbecem os propu
gnadores dessa representação, o principal obstaeulo 'encon
tra~ená S~leeçãol~ Í}l~resses a r!!p~esentar. Ora,' ~mo
se verâ adIante, ali ,aetIvldades proflsslonaes'serio dlStri
b11id8s~.de aecõrdÕcom as respectivas. eonnexóes teebnl
e:l8.economieas e Ide .simples finalidade, sueeessfvai:nente

: - .eIP "circu19s de' profissões af1'ins". Assim, dentro dos
limites,p~iveis, ~tariorepresentados totW& os interesses•
, Tambem ,as, foreaseeonomicas e eulturaes, .em CODS&o
'queneia dÔ'-sufI!~or<profissionalista. terão .voz no seio dO
ParlamentO. A diScriminação dos"circulos de profissões
a.!!ins" deverá atterider ás· necessidades do ·Paiz. levando em
conta não somente ia importaneia de !àctores economieos e
eulturaes,' de existeneia. real, mas- ainda· a· convenieneia. de

',estimv,lar 'o desenvol~imentode :outros.
V;oltaremos. ão \~~pto.·" .

"'~resentes, ~o. ~egjslativo, ,Deputaãos do m~jor numero
J)ossivel de aetlV1dades profissionaes;" esseorgao terá ln
formacões direetas IsObre as aspirações, as ne,cessidades. e
as condições da maior-pàrte"da' população;!aee' -atace, ad
vogados di:f interesses que se ch~m. a Assembléa estal"li
em condições de teF'.umavisão' geral dos-interess'es da po
.pulação e da NacioDalidade•.E, do exame das -'pretenções,
allegac;ões epossioilidades, resultat'lá.a. média razoavele
justa .en-tre reivindicações que- seoppõem reciprocamente.
. Proclama-mos comenthosiasUlo as vantagens economicas,
culturaes ~'"s~,'ciaes '~,e,e~rren~s, do snífraii,o profissionalista..

(õ~ A' figura C ImostTaa composlçAo do eleitorado. cada
símbolo representa 'uma Jirotlssl.o • .Os· slmbolos que estão em
um cfrcuiol:ndlcam 68 .elementos profissionais patronais; os de•

. ÍDais, os elemento!! o~erArlos.Vêem~se;patrõese empreg2.(1Cls vo·
taildo, promfscuamentk na 'mesma secção eleitoral.

, A· flpra',D'mo8tr~'a~.,eompo8104odo. ele1torado, precIsamentea' meSma ',figUra c. :Vê~se..que;em' uma ,secçl1o eleitoral. (lIue
'deverá. ser a assóclaçl1ô proflllsfo!!al respo1ctlva) -(1)" ...Mtn de TO:"
tarem 's6ínent6 ,fndlv1du~s C:e uma mesma profIssão. êsies ou s40

empregádos. ou patr6éa.
I'
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'Mas devemos dizer, com sinceridade, que a nossa intenção
, priIrl{)rdial, ao preconizar essa forma de suf.fragio, foi pro

mover o saneamento da mentalidade e dos costumes eleito
raeíÍ vigcnt.e~ no Brasil. E na. generosa intenção de evitar
que se fr.ustre tão elevado objectivo, cumpre determinar que
só possa ser mandatario das profissões quem, de maneira
real e effectiva, pertença a uma associação profissional que
faça parte do grupo pelo qual se procede á eleição. O indus
trial da política não terá interesse em interlerir em outro
grupo profissÍnnal além daquelle a. que elle pertencer.

A representação profissional asseKl1raráa eleição, não
por este ou nqüeile E8tado, mas pelo Brasil e collocará, no
Parlamento, elementos em condições de ~ sobrepOr. os inte
ress~s geraes do Paiz ás aspirações excessivas, de caracter
regional, por acaso alimentadaR por bancadas on grupos de
bancadas. Funcção igualmente moderadora poderiam ainda
exercer os representantes profissionaes entre as correntes po
líticas, eventualmente em luta apaixonada no seio da Assem
bléa. Por süavez, a representação eleita pelo voto "popular"
dirimiria as questões entre os DeputAdos dos patrões c os
dos empregados.

O SR. PINHEIRO LIMA - V. Ex. propugna a Republica
unitaría. .

O SR•. ABELARJ)() MARINHO- Porventura pugnar
pela eleição de Deputados votados por todos OS eleitores do
Brasil, implica em desejar a Republica unitaria'! Fique V.
Ex., porém, certo de que trabalhar por uma federaçio
centripeta, sem hegemonias, é realizar obra de patriotismo
e, por essa, bato-me eu. .

Osufrragioprofissionalista, exercendo-se através de um
circulo nacional, contribuirá um pouCo para esse caracter
centrípeto que aspiramos para a Federação brasileira. Inspi
rados em alevantado sentimento de brasílidade, e mesmo de
verdadeira democracia, foi que' suggerimoso suffragio pro
!"wionalista. Fizemol-o o motivo, porque nos convencemos
de que erapossivel anniquilar o germen do regioIWJismo,
no Brasil, que nlo conseguiriamos, jámais, Deputados que

'.fossem, fóra da ficção, representantes da Nação brasileira.
E, assímsendo, procurámos uma formula capaz de permittir
a eleição de Deputados· que possam falar em nome do Brasil
todo e que; além disso, dentro de cada circulo eleitoral, fosse,
delacto, selectiva dos valores reaes. .

Não sei, porém, em que a eleição de Deputados pelo
Brasil todo possa ter cheiro de republíea unitaria. Era pon
to para o qual até desejaria esclarecimentos.

Ao lado de Deputados eleitos pelos Estados, '&. que se diz
serem representantes da Nação, não haveria inconve~iente
p..xístissem Deputados eleitos, de facto, pelo Brasil inteiro •
.Acho que todos os Drasileiros, todos aquellf.ls que são mais
brasileiros do que bairristas, deveriam apoiar esse ponto de
vis.ta. .

·Retomando o fio das nossas considerações r

.' ·Não ·acreditamos que, no Brasil, se consiga realizar o
sYstema rapresentativo mediante o suffragio universal. se
ria. preciso, tal:vez, umaaccão grandemente int,ensano sen
tido de educar a massa popular.
.: 'Quanto tempo demandaria isso, levando' em cOnta os

nossos oitenta pOr cento de 8Qalphabetos, a descontinuidade
VOL.1x 5
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de acção tão característica da nossa ínconstancia, além de fa
"tóres geograpbicos, sociologicos e polítioos da noS8a terra e
do nosso P()V()?

Comtudo, é inDegavel que a nossa. gente ainda. se deixa
embalar com a miragem seductora da democracia libéral e
que o su1tragio universal tem a sYJl1patbia nacional. Con
vém não perder a noção da realidade brasileira. Conserve
mos a representação popular, theoricamnte eleita pelas for·
ças políticas, os partidos, OS grupos e as correntes de opinião,
ao lado da representação profissionalista.

Esbocemos, agora, o mecanismo do suftragio pro!issio
mUsta. O mais simples seria que cada profissão, de um
modo geral, elegesse um Deputado pelos patrões e outro pe
los empregados. Além de outros inconvenientes que serão
apresentado& adiante, a hypothes6 de se ter um parlamento
constituido de algumas centenas de membros. vale por uma
formal condemnação. dessa modalidade.

A solução é distribuir, em circulos de profissões aUins,
08 que trabalham e produzem.

Na formação material desses circulos, de um modo ge
ra!, serão levadas em conta, em primeiro logar, as connexões
teehnieas das profissões; em segundo, as connexões econom;
oas; e, em terceiro, as connexões de méra finalidade.

Como um esquema, apencu, da maneira como as aetivi
dades poderiam ser distribuidas em circulos, apresentamos o
quadro seguinte:

Cl'RCULOS DE PROP1SSÕES APPINS

·Actividades agrarias relativas ao café.
Actividad~s agrarias relativas á canna de assucar•
.Aetividades .. agrarias· relativ~ á borracha.
Aetividades agrarias relativas á. herva-matte.
Actividades agrarias relativas ao cacau.
.Aetividades agrarias telativas ao algodão e ao fumo.
Actividades agrarias relativas aos cereaes, ás sementes

oleaginosas e á mandioca.
Actividades ~arias relativas á tru~icu1tura.
Actividades relativas lá avicultura.
Actividades relativas á pecuaria.
Actividades relativas á piscicultura, pesca I) caça.
Industria de ~tru.cções immobilíarias.
1ndtislrias deconstrucções relativas a transportes terres-

tres, maritimos, fiuviaese aereos•.
tndustrias de mobiliarios.
Indust"rias de 'Vidro e ceramica.
Industrias de vestuario e toucador.
Industria metallurgica.
Industrias· ehimicãs.
Industria& texteis.
Industrias concernentes á alimentac;ão.
Industrias enracti:vas.
Industrias relativas ás necessidades collectivas (gaz, luz,

forca, agua, esgotos, telegraplios, telephones, radio,
correios, etc., quando em mãos de particulares).

Industrias relativas ás necessidades sanitarias e eul
turaes.

Industrias relatwas á,s necessidades inteJlectuaes e á.
.publicidade.

Industrias do fumo •
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IndustrillS artisticas.
Serviço d,amestico (grupo especial, por analogia) .
Commerclo varejista.
Commercio atacadista.
Commercío ~xporto.dor.
Seguros, corretagem, banoos e casas de cambio.
Transporte8 terrestres.
Transportes maritimos, fluviaes e aéreos.
iEducação (magisterio) •

. Hygiene e Ssude PUbHca«
Letras e artes (escrlplores, artistas, etc.) •
Impr~nsa (jornalistas).
Direito.
Medicina.
Engenhària.
Serviço publico militar. _
Serv~ço publ~co oivil (nlo incluindo o grupo seguinte) .
Servlço pubhco de natureza technica.
'Mas,. á f,armação ma~rial dos circulos, deve pr~eder um

outro crlteno que denominaremos - o criterio das conve
meneias naeionaes.

ExemplifiqueT.Jos. O Brasil precisa intensificar sua
agricultura: prestigiemos as actividades agrarias, dando-Ihes
maior numero decirculos de profissões afUns. O Povo bra
sileiro precisa de cultura e laude publica: façamos o mesmo
em relação ás aotividadel correlatal a essas materias.

A represent.eçAo dai protiIS~8, note-se bem, nãó está
na dependencia da musa votante: nIo é uma .representação
quantitativa, mas qualitativa.

'Devemos adverUr que o numero de circulos póde ser
menor ou maior, dependendo da quantidade de cadeiras des
tinadas á representaçlo proti'lionalista. tAlém. dos Jactores
já referidos, o das oonveniencias· et"Anomicase culturaes do
Paiz, .as connexões economlou, tecbnicas e. de_JOéra finali
dade das profissõelJ, 6 olaro que a diseriminaçio dos circulos
deve condicionar-se no numero de logares á disposição do
suf!ragioprofissionalistA. 1t faoll ver que nos circulos re
tativos á educa~llo e a cultura, ás industrias e á agricul-

... tur&, são possiveid fusOes e desdobramentos.
. Já vimos que, dentro da profissão, ba um grupo consti
tuído de empregados e outro de patrões, inteiromente inde-
pendentes entre si. -

1;10 mesmo mOdo, e CODIIl6lqUentemente, no circula. de pro
fÍ8,ões affim existem e8ses dois grupos. Cada grupo elegerá
sua deputação.

_Quando, porém, por .qualquer circumsf,ancia, no circulo
profissional s6 houver usociagões de pessOas ou na condição
de patrões ou na de empregados (6), ou, ainda, quando nãa

(6) A dlatrlbulçllo du atlvh!a4e11 em ·c1rculos de .proflss6e.
&fIns. oferece ainda uma. vantaaem. no que diz .respeito· A Tepre·

.sen~ de patrões e A dOIl empre8'ado.: E' posslvel que. de
determinada. prof1slllLo, haja, apenas, ou patrões ou empO:llgadoll.,
ae al'epresentaçll.o fosse por ·profllllllLo", uma das partes po
deria ser numérlcamente preJudicada. Multo embora. em face da

."Idéia. proflslllonallsta. ISllo nlo ofereca. Inconveniente, em todo
~o, na. prAtlcll•. poderiam advir sltuacõell embar~8as. Dentro
do.grupo de profissões afins, nlo ê provAvel que· se verifique tal
hipótese. Isto.ê. que em um poupo de protlsslles ha:la sómente pa
trões ou sÓmente emprega4os.



-- r.s - " -,'," ....-'

tiver cabimento tal distincção, com succede em réla~ão aos
funccionarios publicos e, geralmente, aos profissionaeslibe
raes. - nesses casos deverá o grupo existente eleger a tota-
lidade da deputação. '

Volvamos ao coIlegio eleitoral, constituido'por: 'profis
sões. Esse coIlegio, tudo o indica, deve ser a associação pro
fissional, organi~ada na forma da lei. Como se procederão
ás eleições? Ao approximar-se, a ~ata da renovação do man
dato dos Deputados das profissões, no Municipio e para ,cada
circulo de profissões afins se reunirá uma convenção ,de
delegados das associações de empregados, e outra das asso
ciações de patrões.

Diga-se, de passagem, que: quando no circulo houver
somente 'associações de empregados, ou de patroes,ou de
fnnccionarios publicas, ou de liberaes -haverá, apenas, a
convençãu corre~pondente. (7).

A convenção municipal escolherá um delegado que com
pareeClwd, á. convenção estadual do mesmo grupo, para~ com
os del~os dos demais Municipios, escollrer o delegado do
respectivo grupo' estadual á. convenção federal. A esta ca
beraelegero Deputado"do dito grupo.

Figuremos, pa"ra,. ~J.ar:ecer, um caso, o dosprofls
sionaes doeommerciovaregísta. Em" cada Municipio, as- as
sociações de ,empregadOs:-,nesse commercio, pelos&eus dele-
gados" reali~rão'. a,.. :swr~ni,ençiomunieipal.

Estâ. elegêi:á.;,uíD#!el8iadoque; ,com' os delegados do
eommereto.~:~~~/·~lJI;&is Municipios, reunidos ,em
eoDveneiO~'éJêP~,;o4l(felegadoestaduaIdosempre-

ga,dOS,;d,o,~1,eo,~,~·IÍÍ~~,'.,'·,~,.#", :"~",:'::Os,'", d,e,i1,egad,,,' os, "do, eommerel'ovaregtStâ"dosdIVerSo's . os,"em eonve~ federal, ele-
geria o Deputade:)-4Jo, 'Mg8d0s doeommeroio varegista do
Brasil,' Da.,'ma-:f"~:;"~,-,','",,,eri,o-as asSoci,8C}Ões de pa-trões do c" erei~VatêgisUC o''" ~,' ,,' , ,

.' ' ,';: " '~,' '. ,
.- ','<'

(7) PU-H oportuDo um ellC1areclmento. Pócle dar-H o caso
de que, em clrc11lo, ·lI6menteH~ CWsanba40 em UII0c1aç6ea
ou os ps:tr6ell ou os empregados. E" 'Dà.iui&l.que o grupo existente,
lrre8pona4.ve! pela deslcUá. do outro, reUD&' 8U& convençlo . .A. talt&
de uma decl&raçl.o neste lIenttdo autorizarla, talvez. a lutel'Jlretaçl.o
de que se ach&Ddo Incompleto ,o cfrcaJo.nAoH' deveria realizar
apenas 1ID1& convenç!.o. ., - '

.A. figura E mostra, como H coDStJtae ama convl"nçAo de .grupO
deprofl88õea afIDS". Para exemplo, ellColhemos o crtlpO 4a~
ebI&. Â.I5 41versaa auocJa06e8- 4eue grupo (1. 2, a, 4. S, !I, 7) ele-
geram seus 4eiegados..,eleltores~< e,~, e) á., convenc40; muni-
cIpal (B) do grupo da Admitiu-se a poaalblU4a4ecSe
haver, DO munlclplo.:malBde uma. UIIOCIaçf.o deelementoa 'de dada
profIB8l1o.~etIsecaáo, haverá. uma ·convenç40 ,prellmlD&r 4a piO-

',flssAo". para. ellColha do delegado comum. Tal providência. ae,1mP6,e
do' só em acatamento 'ao princIpio de 'que a represeDt&gao'.prc
fisstonal ê "qaallt&tlva", mas ainda parado elltJmalar amulttpU;;
caçI.o ,de so;cledades da meama."profls8lLo, conaeeauente aoanaelo:'cS~

. predomínio numérico na,·convenc40 de gnÍpo"• .As~~.;
"mê4Jcas(l, 2, 3) formaram a ·convencAo preliminar" (A:).'411i~:~.;'~·.

coilleuo delegado comum ,(a). i A "convencAo mu~lclpa1dô~srupo '
da 'wed"!"p-" (B).' elegeu o delegado-eleitor munlcJpal'l';41Ae
!n'Upo'(C). ' c':J:': '"
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Assim, mutatis mutandis, seráo eleitos os Deputados dos
demais grupos de profissões afins.. (8).

Duas objeceões occorrem, immcdiatamente, a quem tome
conheCImento do mecanismo acima apresentado: 10 ) a inexis
tencia, em dado Municipio, de todas ou algumas actividades
correlatas, a um grupo de profissões afins, ouhypothese
bem mIas provavel, a presenea de pessõas de uma profissão
em numero insud'fieiente á organização de uma associação;
20) em relaeão a um grupo de ..profitlsões afiria,a exi~tencia .
de usociaçãoapenas de uma profissão. . , .

.Convémnão esquecer que .é mistér promover a organi
zação do suffragio profissionalista, tal como se procede em
relação ao voto popular. Os destinos· do btado democratic~
liberal,classico, repousam emorgãos ~leitos, através do suC
fragio universal,peios·. partidos políticos, os quaes,. Por .fi
cção, representam a expres!:'ão da soberania popular. .Para
que se exerça o suffragio universal, a . lei eleitoral cuida
primeiramente do .alistamento. 'No Brasil, ha·um seculo se'
,procura, .em vão, realizar a democracia liberal. Entretanto,
nem paJ,'tídos politicos, na verdadeira accepção, temos ainda,
e, ,·;ta1vez por isso, os l~gisladores da. Revolução de .1930 te
nham·)ulgado conveniente introduiir no Codigo Eleitoral me
didas capaze$ de promover a. organizaçlode taes partidos.
Ora,.semelhantemenie, a. lei que·· regUlar o ~uf.fragio. profis- '
sionalista deverá não perderde.vista.as situacóes.proprias do
ambiente brasileiro. Se, em uma localidade, inexiste uma.
profisslo,parece-nos descabido cogitár dá representação da
mesma. Quando os elementos de uma profissão, como ex
pressão .~umerica., forem insuf.ficiente~á formação de uma
assoeiaçio,podBrãO. eUes, se. filiar ao gremio profission81
que existia mais proximo. Aliás,.a t'acúldade de se formarem

.associações, não rigorosamente por Pl'ofissão,. mas por grupo
de profissões ifins, diminue· bastante' a possibilidarle. E, ain
da, para ef1'eito' eleitoral,estabeelcido o systema.de inscripção
prévia '; dos ca.ndidatos,,· nada .contra-indica o voto epistolar
ou -porprocuraÇão. .... ..~. ..' . '.'

c'. Na bypothese\de só existir. uma associação dentro de um
cgrupo de profissõesafiÍlS, asattribuições da convençiQ resp~
ctiva :poderãóserdadasaessa propria associaÇão.' ,

,,:Em' emenda (lUe .offereéemosaoArite-Projectode Cona
tituieió,apresentado ,á Assembléia Naeional Constituinte, en
contra-sa Ó' 'suftrágio' prot'issionalista,. sób' a fórma, de repre-
sentãção das;profissões,nos termos'seguintes: .'.
, Art. ,Os Deputados das,prot'issões' serão eleitos . por

quatro.annos, de·aeeordo;éoma. le~ordinaÍ'ia,porsuffragio
das associaeões prot'issionae&. ,;,: ". . . . .'

. : " §i..o :Pa'l'aofimda~. representâçãopolitica das profis
':~es,as associaeões' serão classificadas em circulos ".. profis-

., (8).A figura F mollt1"a: ~ ~lUllC!plo. (1) e dlver... conven~e.
de. '·crupo de proflu6es aflnlJ" (2) bem como .os ,respectivos 4e-.
lesà40s;;;eIeltor88r.(a)·6..·razAodeum:por<cODvenga.o~A fl~a G
"~J~~.o. o. 4ele~o.;eieltoréa,';,dê,~,~p04e ·profl~IlIS~.
"-.~.' vlndo,s de.. ;T4J'~l!; , munlcfp1os.:.(a", b, .. 0,,4)•. i cons.tltuem, a
,;"con:venglo estadual de ,grupo 4e ,profiA3eltaflna"_(%) ~A .flcu~..
)..;B;.'.~~&. co~o ;oÍlt4é~eca40.i.,elelto~é. ~.e llm,~po •~eprof~~'ISeS
:,.&ZJu,;-i;ivlD4o, .' 4e :varlos,Estadc:..(-..b•. "Q)" oonatltuema ·c,~Il"',

,:feDõa~"feder&14e éru~:de prof~u .áflna.....,·que.elece. o dep,1a:'::
lKt;~~~x~~áPectlvo.. . , .. -' . . . ~i..
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J5ionaes, .de aeeórdo com· as r~speetivas aftinidades·· e as eon--
·venieneias economieas e. culturaes do Paiz, conforme pres
erever a lei ordinaría.,
, a) a discriminação dos circulos profissionaes, inspirar
se-á, sueeessivamente, nas conuexões tech1Úeas, economieas
ou de simples finalidade das profissões;.

b) a discriminação 'dos .cít'eulos profissionaes·'só poderá
ser modificada pelo voto favoravel de dois terços dos mem-
bros da, C8mara dos Representantes; ,

, c) exeeutadasaspro!isslJes em que tal dístíneelo. nio
.~_seja possivel, em cada circulo profissionai ,haverá dois gru_

pos ..distinctos, um das associações patronaes, ,. oatro' das as-
sociações de empregados;, .'

. d) os grupos. profissionaes serlo constituidos de delega-
dos das .associações, eleitos por su!fn.gio secreto, igual e ín
direeto,em grãos sucee8sivos, da assoeiaçi.oaoMuniCipio, do
Municipio ao Estado .e do' Estado â Unilo. '

§ 2.° .Nesta e1eiçio, ninguem pOOarâ eurcer o direito
"de' voto em mais de uma. assoeiaçi.o. profissional.' . ' ,"

Art. A cada olrculo profissional tocará um numero
de Deputados. divisivelpor dois. . '

§ i.O)· Cada grupo do circulo·. profissional elegerá metade
da deputaçi.o; quando, porém, só houver um grupo, este el,~
gerá a totalidade." . .' ..

· § 2.° Todos os circulOs terIo omesrno numero de Depu-
tados.. '.· '. ..

§ 3.° Só poderá ser ~eito Deputado dasprofi88Ões quem,
de fórmarea! e effeetiva, pertença ,a uma assocí8çio profis
sional quefaoa parte'do gTUpOpelo qual se procede a
eleiçlo... " '.' .' .

Essasas,linhasmestras dQsuffragio profissionaliSta, tal
eomodevem figurar emumaCoilstituiçlo.

E11tretanto, pleiteia-se,. â soeapa(9), a. retirada dessa!
simples direetivas e se propGe que alias fit:Uem para' ser 'de- .
finidas em leiordinaria. E' taetieados aIitagonistaS,dos ad-'
versarias deelarados ou disfarcados" da idea. profissionalisf.a,
que nem mesmo o!ferece qualquer cunho de' originalidade~

--:porquanto já .foi usada na Allemanba, 1;1&' Austria,' na'YU8'o
slaVia,' ena PolonÍ8, eomabsolutOsuecesso. O objeetivoé
protelar, para que, depois, ,praticamente, ~a se faça, ou
se desvirtuem. os alevantados, propositos' 'quenos.inspiram.
Na Polonia e', naYugoslavia se' espera, ba dez annos, peia·
regulamentação' do artigo' da' Constituiolo' que' institue. a. re-
presentaoão economica. . , , .',.. . .

'. Nesses paizes,como no nosso no presente momento, jus
tifi(Wu;"se a protelação com o ,arguménto especioso de que,

· sendo a 'nova modalidade de suffragiouma novidade, era
:. 'prudente deixàl" á .lei .ordinaria a definielo ds. materia, por

quepooeria'o systema adoptado' não dar bom 'resultado: 'e
tornar:-sêpreciso ensaiaroufi'o~ o que SÓ ,se poderia fazer
nlosendo materiaconstítucio:cal. Entretanto, o tempo mos-.
.~ .' .c .•.• ,'~.

(9) Na; ·AàllembIEla. Naclo~ COD8Utulnte. temó. feito ,&Icun,
4lt1cuno:a de' proPCaD4a e t.t.... 40 .uiriCao »roff••tcl'la11I1ta· 4..,
tinido'Da8:'emen4âa"',refe~l4JUIi' Ds.tribuD~·:em aparte. QU por
4,lllCrltó. nemi:ú1n&"~itlc&Óu"ob:leÇ&o noatót·'.f~ib;r;'" ". '
',P1-oCUi-Ain0apiovoear 'maiôr eXpatlao .))óÍ''..:fparte~ doia nu••
~•• c:ol~';qÜe;.e·J...... ·'.4érâm .a:'eilteia4ezi:q'úe:diaet)io4a.vàm 40
2lo••o ·pÓnto"4e· Vf8ta.'}qÓobstà:nte Do_termO.' tôm&40 .q~" :Im.
Pertbulnte.. Dad& "cODlIep~Dioa~' .' " ..'.' ":
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trou os verdadeiros intuitos dos procrastinadores: modifi
~ o ambiente pelo afastamento de elementos e ck'cums
taneias que baviam tornado victoriosa a idéa, nrio se besitou
em transformal-a em absoluta inutilidade, deformando-a ou
não a pondo em execução. O primeiro Conselho Eeonomieo
do R.eich" mostra-o. Bernard Lavergne, teve no seu 15eiono
taveis individualidades da economia, das finanças e da cul
tura. Trabalhou afanosamente e levou a termo admiraveis
trabalh'os relativos á economia alIemã. Reformas successi
vas reduzi'ram.;;no a um orgão inoperante, inutil, quiçá ridi
culo, que incidiu no desinteresse do publico.
. M~ nesses paizes inaugurar-se-iam, oe facto, institui
ções novas(taes os conselhos eeonomicos), e o argumanfb
protelatoriQapresentado, embora insincero, era de molde ~

caIar no espirito dos homens de Ma fé e prudeneia exces-
, sivas. No nosso caso, porém, o que se propõe éaadopc;lo

do suffragio profissionalist:l ao lado do suffragio universal.
Ora, na nossa emenda estão, ape1UU, as linhas geraes que
definem esse su!!r88io, que não devem ser outns. Os p0r
menores, asminuci~ como a elaboraçio dos circulos, a 01'
pnjzaçio do eleitoradoprofissionalista, ete., isso sim, se!1i
materia de lei ordinaria. Em face disso, p3t'eee-nos,o ar
gujDeuto procrastinador perde muito de oppôrtunidade e'
mais .ainda .de autoridade•

.Antes de passara outra ordem de consideraçõ~ pedi
riamos 'attenção, nos referidos artigos, para a orga~lo'
que se esboça. O sYstema preconizado permitte quelZepra
tique a rep'resenlaçãQ profissional no Munieipio, no Estado
e na União, no limite das possibilidades de cada uma dessas'
entidades, uma vez que aelaboraeão dos circulos se' deverá
processar -dentro da neeessaria '. elasticidade. Separam-se
ainda. comõ mandam a dóutrinae a experiencia, patrões e
empregados,· a .estes .se assegurando um ambiente em que
não possa mem-ar qualquer eoacçãoe'aqueJIes se amparan
do contra o peso do numero, faetor inadmissivelem um
sYStema .de representação meramente qualitativo.-

Juntamente com a idéa da procrastinação, anda outra.
qual&. de .·fazer ·CODSt.a1" do texto constitucional, em vez das
linhas mestras definidoras· do suf!ragio profissionalista.
umaref.erencia vaga á representação de "classes", expres-'
sões 'impreéisas e' pE'rigo!as, .pel~ multiplicidade de inter
pretações qUe.podem autoriZar• Que éclasse't

Tem-se assentado restringir a denominacão. "00, elas
ses", ao processo em que a escolba dos Deputados é fei~
separadamente, por empregados, pátrões, profissionaes li~

vres e funooionarios' publicos. ' -
. .Na represéntacão de classe, a escolba dos Deputados S8

processaria ds. seguinte maneira: reune-se uma convenolo.
á qual devem comparecer, delegados. da dita classe, á razão
deumporassoeiacão. profissional. Essa convenção tem ca
racter nacional, isto é, a eIJa são., admissiveis delegados de
associações profissionaes de todo . o Brasil, reconbecidas
como syndieatos' ,Iegaesou que tenhàm adquirido. capacidade
juridica. . -' '. . . . '.

" . Os delegados, chamados delegados-eleitores, yúr maio-
'ria.de votos, elegemos Deputados. Evidentemente, os.E&
tadós· de' maior população, de maior'desenvolvimento· indus
trial. e commerciaI,.ou agrícola, poderio levar çande ~n
tagem'.nesse. pleito•. Os Estado, mala pro%imos. da CapItal
da·RepubJicaoua esta ligados por. vias de .. transportes mais
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rapidos e mais baratos serão, tambem, mais favorecidos.;
Na convenção para a escolha dos Deputados palronaes, Dis
tricto Federal, Minas Geraes; São Paulo e Rio Grande. tive
ram dezeseis das dezesete cadeiras. Deu-se uma ao Norte.
O Estado do Rio de Janeiro e o Paraná; presentes na con- .
veIicão, não foram contemplados. São. Paulo, nessa eleição, .
~as ao numerO\dos seus delegados-eleitores,. tornou victo
riosos quatro deputados que, - imprevisivelmente, -são
contrarios á representação ?rofissic>ual, a de classes, ete.,·
integrados que estão na representação popular do seu Es-
tado. .

Sómente essa possibilidade de se incentivar o regio
nalismo, - um dos males que amigem o Brasil - seria
bastante á condexnna:cãoda modalidade "de .classes", que.
a1~m disso, fere fundo um dos principios qu.e inspiraram os
propugnadores da idéa profissionalista: a eleição de depu- ~
tado. não e,taduo.e.. . .'

, .Mas. outra .previsão autoriza, francamente, o facto .ora
~.apreço:. exactamenteos Estados mhis populosoa, que já
têm uma representado numericamente muito superior á da
matoria dos demais membros da Federação Brasileira, ex&-
étamente esses iriam ter suas baneadas augmentadas. Oí:a;
a. disparidade numerica dasdifferentes. baneadas; tambem
contribuiu para o estado de coisas que provocou .a Revolu
~ão Brasileira. E' opportuna uma advertencia: a prévia
certeza de que a victoria eleitoral caberá ú associações dos
Estados mais populosos e proximos da capital. Federal tra~
o desinteresse pelo pleito, .por parte das· sociedades do '
resto· do Brasil. para as quaes, o comparecimento ,.á: ~nveÍ1-:
010, pela distancia, pelo custo do transporte, viagem a -es
tatUa, já constitue um enO!1De sacrifício. A' convenção .pa.:
tronal não compareceu sequer uma· associaçã"o do. N0t:ter' '..
Teria sido por isso que O Norte SÓ teve um Deputado!. Por'
que não foram contempladolt. o Paraná, q1,le,.~ndou.um de
legado da actividade'agraria relativa áhe~matte. tio
importante para a economia nacional, e o Estado do ,Rio de
laneiro, que. mandou, uma mera. duZia de delegados?

Não.i,param, porém, ahi,' os inconvenientes da :modali;,.
dade "de classes". Dentro da propria classe, 'POI' exemplo,

.dentro da classe patronal e da classedeemprégados,'tem08
profissionaes do comercio, da. agricultura, dos 'transportes e
da ioouslria .Sioas chamadas "categorias"• .Imagine-se que.
em uma convencãode classe, uma ~ategoria predomine•.nu
mericamente,sobre as demais ou que duas categorias se col-:
liguem. EIn, ambas .as bypotheses, essas· categorias :podem
aCam9arcar li totalidade ou a maioria dascadeiras ... .(U~h,

segundo publicaraIn os jornaes da· época, a conven~o
. patronal de 25 de Julho, elegeu para dezescle .logares: nove.

jndustriaes, CiDCO commerciantes, um mixto, (industrial e
. oommerciante)e .dois agricultores. CU)" .'

. 'OS" industri"aes tiveram nove Deputados. em dezeseti3ca~
deiraa'." OS'agricúllores, d~ram apenas dois. '"

.. '.~ O· Sa.BtfARQUE NAZIu~ - Num paiz essériCia!ment.e·
agricola, dois representantes apenas da agriculturaV .

,." ". " -,' ~". , "'. L, ' /"".' '" ",. •

'.-.',', ' .
: (lO) A, tlpra.':t mostra como se

ra:nos. ""
.. ' .(11)' ·N'&~erc!ade.foram··eleitos

!!leiosanteae:'dOiJI .agricultores. '.' ....··1 ' .

pOde 'dar 'o casoêlue ftgU":

doze .Industrfals, três ció...
• .;\>
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o SR. ABELARDO MAiRLN'OO - Di~ muito bem o nobre
Deputado Buarque Nazareth: num paiz essencialmente agri
cola, apenas dois Deputados para a agricultura I

O facto, porém, SI' ••tresidente, não passou despercebido.
Tenh'O, aqui" ,um jornal, - a "Batalha", - de 25 de Julho,
em que figuram dois protestos, feit.os na sessão preparatoria
da Convenção, respectivamente pelo Dr. Rolando M.onteiro,
delegado-eleitor dos proprietarios de immoveis, e pelo Sr.
Pascoal Totte Filh'O, de Uberaba. Protestaram contra o que
ohamavam "predominancia do grupo ,industrial"•

Inexplicavelmente, os agricultores não reclamaram con
tra sua preterição, contentando-se, lambem, o Norte, em ter
o eminente collega St'. Edgard Teixeira L~it<;, como repre
sentante da agricultura, neste Paiz - repeLindo a pbrase do
nobre Deputaqo, Sr. Buarque Nazareth - neste PaiZ es
sencialmente agx:íeola.

O SR.. EtJvAUlO LoDI - Não apoiado: O Deputado Ricardo
Machado 'é·· Presi,dente da Federação das Associações Ruraes,
de Porto Alegre; legitimo representante, portanto, da la
voura.

O SI\. AcCURCJO TORRES - Mas está .aqui nessa quali
dade?

O SR. ABEL.l\R;OOMARINRO - O nobre Deputado,
Sr. Euvaldo Lodi chegou neste momento·· e não acompanhou
as minhas. considerações. Já. expuz, ha pouco, a distribuição
por grupos; agora orientava noutro sentido a minha expo
sição.

O .Sa. EuvÁLDoLoDI -Mesmo erp relação ao regiona
lismo, V. Ex. não. tem razão porque o Norte não enviou Syn
dicatos, de modo que, não tendo delegados eleitores, Jláo po
dia fazer-se representar.

O SR. PINHBIROLIM:A - E' o que se dã presentemente
no Brasil, em que o numero de syndicatos é muito pequ,eno.
, OSa.EvvAL1>o LoDI- E' _natural que, desenvolvendo-

se o syndiealismo no Brasil, .. o Norte Possa mandar um con
tinge.n1eque permita representação equitativa.

O SR. AcCURCIO TÓRRES - O nobre Deputado Euvaldo
Lodí ha de convir em que essa irregularidade resalta do me
canismo que .presidiu á convenção, pOJ:'qUe emquanto oblóco
citado pelo orador mandou 16~presentantes, o 'Norte só
déu um.

QSa. PRESIDENTE - Peco aos nobres Deputados' que'
permitam que o orador conclua S\lilS consid6racóeS, pois fal
tam apenas dois minutos para terminar-a b0l'.!\ da sessão•. ' .

O SR. A:BffiLAlROO.' MARIN,HO -.Sr. Presidente, oapar.,..
te do. nobre Deputado Euvaldo Lodi .vem exaotamentecorro
borar meu ponto de vista - que·' a f6rmula cria o x:egíona
lismo.Diz S. Ex. que. não se podia dar logar ao Norte,
porque o Norte não ,mandou delegado'. Aliãs, creio que veiu
um de Sergipe. Mas não, importa. Nós. que pleiteamos isto. o
que' queremos e que os Deputados não representem regiões.
porqu&.nto o nosso PO.!1tO de vista é acabar com eSsa preoc-
eupação de regionalismo. ' ,

O SR •. EU,VALDO LODI - Mas' nenhum representa região:
toram .eleilo~ todos pelos syndicatos, pela maioria dos dele-
gados eleitor:es. '



-7~.~

o SR. .ABELAiROO M!AJRlNHO - V. Ex. acaba de dizer
que não se podia dar mais de um Deputado ao Norte, por
que não enviou representantes. .

O B.>t. EuvALnO LoDI - O Deputado deve ter nascido em
alguma região do Brasil.

O SR. .A:BELA:ROO ?tfIAmNIHO -'O Sr. Deputado Tei
Xeira Leite' foi incluido na chapa corno representante do
Norte. O Deputado deve· ter nascido em alguma. regilo do
Brasil? Fóra de duvida.:Maso argumentO não tem connexlo
com a mataria.

Dizia eu que a modalidade de eleição "por classes~ esti
mulava o regionalismo, eireumstancia que contrariava a um
dos fundamentos dos legionarios do suffragio profissionalist.&.
Não .é o facto do Deputado profissÍonaliBta. ter nascido em
Minas, em· São PauJo·ou no Ceará que tira.º- earaeterde bra
silidade da eleic;ãO. Não. Se alIe foi eleito por eleitores do
Brasil todo, o caracter nacional da eleição existe•.118818,
elle foi eleito graças, apenas, aos votos dos eleitores . de
Minas. ou de 810 Paulo, .ou do Ceará, ma e~lhafez-se
dentro de üm criterio absolutamente regionalista. Sue o
meu peDSámento ba pouco enuncfa(;lo. . . .

'Portanto, o casado predomínio seja dé Uma regilo,' seja
de um~po de actividades chamado categoria - já. se v~
ficou. Devo, ainda Diais".cbsmar a at.tenolo para .a.circoms
tancia de que a categoria dos transPortes, apesar de 1'8p~
sentada na eonvenção~ niO·fõi~contemplada.E o. commercior
muito mais desenvolvido dó' Croé as gemais categorias, 1110
teve representação proporcional ao. seu Vulto. Da convençlo
dos 'empregados, para dezoitO IOgares . foram eleitos· seis
Deputados pelo commereio!3. nem um pelos tnDsportesma-
ritimos, .classe tambem importante. e numerosa. ' ',. . .... .

Pela amostra, vê-se ogrãu de injustiça .edefal18 cLs
equidade ;'a que pede eondusira eleioio pelo aystema de·
classes.' ,

Mas um systema que não tem .apoio na doutrina, que 1110
consulta a certas necessidades políticas do Pai%. que con
traria a inspiração dos legionarios da idéa central, (t2), que
pode dar lugar á injustiça, á 'iniquidade, bem como á des
virtuac;ão do principio e ao respectivomallogro, positiva
mente não se recommenda, nem 8essutenta.
, Uma submodalidade do 8Ystema "de 'classe" é.a eleiçio

por categ01'Í48. Nessa, os delegados eleitores, por, exemplo,·
daS' associações de empregados da industria, elegeriam seUl
Deputados;' o mesmo fariam os delegados das associações de
empregados do eommereio, etc. Os- patrões, porsU& vez, de
acCÔrdo com ·ascategorias (industria, commereio~ agricul
tura, transportes), elegeriam seus Deputados. As profiss~

liberaes e os .funccionarios publicos seriam. tambem agrupa-
dos. em categorias. .

Em outras palavras: em vez de uma. convenc;ão da "clas
se",~averia algumas convenções dessa "elasse". A. submo
dalidade apresenta todos os inconvenientes apontados na re
presentação de "classes". COnvem, porém" assignalar que
desapparece a possibilidade de uma ou duas categorias

(1%) o lIUfrAc10 prótualoD&lJllt& como eorreUvo para.0 8ufr4clo
ulJlverll&1 VfcIOIIO que temo. no BraaU •

. (lI) A. tlcara :s mostra. comoae póde 4aro 'bas~ ,que ttcu-
:ram08. ·,1'
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aoambarcarem a ~talidade das cadeiras deDepu~os,.uma
vez que se reserva numero certo de cadeiras a cada categoria. .
A representação por "categorias" é um pouco mais equitativ& .
do que a modalidade por "classes". Comt.udo, como dentro da
categoria ha grupos distinctos, e como a eleição é feita pelo
voto majorativo. ha possibilídadede um OU mais grupos,
estes collígados, açambarcarem a totalidade ou a maioria das
cadeiras. (13). '

Na categoria de agricultura, como na das industrias, ete.
ha cerca de uma dezena de grupos. (1'> (15).

O su1'fragio profissionalísta nas bases em que se encon
tra na nossa emenda, permitte e. eleição dos Deputados Dlo
sstaduaes e uma distribuição tão equitativa, quanro d~ ca.
deiras, o que não suooede com a eleição realizada pelos" de
"classes" e de "ca.tegorias".

Dentro do grupo de proCissões a!!ins, é possivel o pre
domínio, não de uma profissão, mas de colligação de algumas
delas. O inconveniente apresenta-se, na especie,muíto atte
nuado, sobretudo se levarmos em conta o sYstema, no seu
coniuneto. Para que uma colligação dessa natureza fizesse
vingar um candidato a Deputado, seria precisoque,lla maio
ria dos municipios áa maioria dos Estados, elIa se tivesseor
ganizado. F,um senão, não há duvida, menor, porém, muito
menor, do que' os inconvenientes apontados nas outras mo
dalidades.. Aliás, para afastar de todo a bypothese, só seria
efficiente aUribuir um-Deputado a cada profissão.

M contrário do processo por classes ou por categorias,
é um sYstema selectivo, e, graças ao mecanísmo de" sua orga
nização, of1'erece solidas garantiu contra a ,intervençio de
"aproveitadores". De facto, para se eleger alguem' Deputado
de um "grupo de profissões affins", será imprescindivel que
esse alguem desfrute de real prestigio, na maioria dos Es
tados, e na maioria dos Munícipios.de cada um dos Estados
constitutivos dessa maioria.

No sYstema profissionalista ba distribuiçlo equitativa,
ba segurança de se elegel'6m Deputados não estaduaes, e,
sobretudo, ha a vantagem decorrente da possibilidade de 86
fazer em todo o Paiz a órganizacão profissionaL '
" n. assignalei que é a uniea modaliáade que permitte~

(U) Vide PU.
(lI) QU&Ddc., em janeiro 'de 1933. elaborimos. o jubea.tzoô

Nml" o profenor E4:rard Banches e o autor do pruente tr&I»alho.
o anteprojeto, da lei c!& elelc40 dOI deputados 'c!asprof1sli6es "
Anemb161a NactoDal Co~stltulnte. - em faee c!&lmpÓa1b11l4a4e
de le promover- uma. orplllsaçl.o sat1lfatórla do eleltol'àdo' proflll
aionallllta ainda a tempo de concorrer ao pleito 4e maio; 84otA
moi uma modalidade mala equitatlva. '8egulldo esta. .. , COllVeD

çGea lIerlam de ·-c:1a.IIl. por ca.tegorlu";maa cada ca.teCOl'1a. aer1&
cUvidld& em ,-grupo. de proflsaGes aflDIJ". cUstrlbuiD4o-8e H ea
4elraa de deputadol reaerva4aa, & c:ate&'or:la, pelo.' reàpectlvol
.grupo.... equltatlvamente. Tal mo4a1ldclae. le por um: 1840 ~.

mal. equit3.tlva, por outro oferece um mconvenlente que o' bom
aenao repele: ,a poaij)Uldade 4e, se eleger para c!eputadQ4é;,um, .'

, grupo, -alguem que" nI.o seja da confiança. 4&sse Crupo. ~aan,t~~~;:,
aomaIJs. tem toeIu u desvantagens' c!& elel<:4o, -porcatecorl&~!"'I;:\'
Eua • " moc!alldade contida ,JUI, emenda 19'8 dll.ll ~_,..... :;~'

eIdà,., emeJU1a, que, alêJ:Íl cUuo. pel~ Idél& procrastinadora.'. peJa:'/:
,"utorJàacl.olmpUclta do voto),lrOporclon&t. etc., tran1, como COII.-"
IIeque~cla, '&4eturpaclo elo '8àtr4cto:proffsllonaU.ta. '. ..
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IiZár efficientemente a representação . das profissões nos Es
tados e nos Municipios ~

Em ultima analyse, a eleição por circulos profissionaes
assegura tambem a representação das classes e das catego
rias. Apenas o processo eleitoral 'afasta ,os inconvenientes
denunciados nessas duas ultimas modalidades.

Na escolha por circulos, são eleitos, separadamente,
Deputados dos' empregados, dos patrões, dos liberaes e dos
funccionarios publicas. Que esses, oriuJ,ldoª dos respectivos
circulos se reunam em bancas de classe e estarão satisfeitos
os partid.arios da fonnula - "de classes". Quem examinar a
relação dos circulos profissionaes, atraz apresentada, "erá que
as categorias estão perfeitamente deslacarlas: agro-pecuárja,
industrias, commercio, transportes, educação e cultura e ser
viço publico. Que os Deputados escolhidos' pelos, circulos
profissionaes aggremiem-se em bancadas, por categorias
dentro da respectiva classe, e estarão satisfeitas asexigen
cias dos propugnadores do syslema "por categorias". Assim,

'emquanloque o processo dos circulos profissionaes permitte
a representação dos circulos, por categorias e 'por claSses. ,os
demais systemas não o!ferecem qualquer reciprocidade•
. ' ,Examinemos m~is alguns -aspectos das, modalidades da

representação de que nos vimos occúpando.
Asconvencões nacionaes de classe ou de categorias

ôbrigam a vinda á Capital da, Republiea de todos, os dele
gados eleitores das associações profissionaes do Paiz. E' uma
despesa forçada, vultosissima, tan~ maior quanto mais dia-

..... tan~ for a·~e da 'sociedade,- e que, s6 ,'Por si, póde impedir
o compa..""6Cimento de muitas associações'. As convenç6es do
systema profissionalista, por se processarem noMunicipio,
depois no Estado, e, afinal, na capital Federal (16) reduzem,
consideravelmente, o numero dos delegados-eleitores que de
vem' sair dª loealidad~ séde da respectiva associação e,~o
bretudo. dos que não poderão deixar de vir ás cOnveDÇ~8
f~eraes. E' o faetor finauceiro' que deve ser levado em
conta.
,'~ ,Alguns ach&J!l complexo, de comprehensão pouco facU,

o systema dos circulos profissionaes: a esses poderemos pon
derar,cordialmente, que é da psYchologia humana julgar com
plexo tudo aquillo com que ainda não se está !amiliarizado~

Co,Dl",a pratica, com a contil!ua~ão do frato, a' complexidade
dêsapparece. .
~"" .. ··:·,','r'· .
·;'~·:buti."OS estranham que se dêo mesmo numero de Depu
tadoíja todos os circulos e allegam que ha circulos muito
mais importantes do que outros, pelo numero de,·profis
sionaes que os compõe. A esses diremos, apenas: é preciso .
ter em' IMnte que a repres6ntacão profis~ional deve ser
qUálit4tiva e não qantitativa. Na representação popular, siInr
a"massa:votante·porã a sua expressão numerica. Essescir
eulos tão vultosos, como' massa humana,' qUe: disputem, nas
urnas populares, cádeiras que lhes assegurem a expressão
da :suapujança. O surrragio profissionalista, qualitativo e
equitativo;. deve, apenas, assegurar umminimo a 'todos· os
'circulos. ' . ,----- '
~;, ~'(l$)No' tocante acertolJ, c1rc1ilolJ,como olJ,domate, do café.

dO' ca.cAo, c!lLborracha, etc•• aeonvencAo federal deverA reaIl.'
'ar.ae em' uma cldado c!&II regU~e8 em'que' lIe' exercem":as attvl·
dades relativas a 8lIlI8II produto.. '
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Em face do que acabamos de expõr,. achamos que deve
ser approvada a nossa emenda" que satisfaz. pe~feitamente .0
pensamento e a intencão generosa daquelles que, em todos os
tempos, propugnaram o suffragio profissionalista como meio
de corrigir a mentalidade eleitoral a que nos temos referido.

Não se obstinem os partidarios da representação pOP!1Iar
exclusiva; meditem que a emancipação da mentalidad~ do
cidadão, no convivio da associacão, pelos motivos a que já
nos referimos, repercutirá na escolha da representação po
pular. E os homens publicos que tiverem valor real, que
não forem aproveiladores, nem industriaes da política,man
terão seu prestigio. Não. acreditamos, aliás, que representan
tes populares da Nação Brasileira queiram que se prolon
gue a situação humilhante em que temos vivido e que baja
Deputados capazes de concordar em que se continUe a ex
plOrar essa situa~ão indigna de um pau civilizado.

Compareceram mais os Srs. :

Tomaz Lôbo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Má
rio Caiado, Luiz TireUi, Abel Chcrmont, Mário Chermont,
Leandro Pinheiro, MOUTa Carvalho, Lino Maebadl>, Rodri
gues Moreira. Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires. Gayoso,
José Borba, Figueiredo Rodrigues, Silva Leal, Martins Veras,
Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira dé Souza, Alberto Raselli,
Odon Bezerra, Bereetiano Zenayde, Baneto ~mpelo. Joio
Alberto, Souto Filho, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Mário Do
mingues. Augusto Cavalcanti, Alde Sampaio, Osório Borba,
Humberto Moura, Sampaio Costa, Marques dos Reis, Cle
mente Mariani, Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Edgar San
ches, Manuel Novais. Gileno Amado, Paulo Filbo, Arnold
Silva, Fernando de Abreu,. Lauro Passos, Jones Rocha, Rui
Santiago, Amaral Peixoto, Miguel Couto, Nilo de· Alvarenga,

.Prado Kelly, César Tinoco, José Eduardo, Fábio Sodré, Bias
Fortes, Melo Franco, Ribeiro Junqueira,José Braz, Negrão de
Lima, Odilon Braga, Raul Sá, João Penido, João Beraldo,
Belmiro .de Medeiros, Licurgo Leite,. Plínio. Correia de Oli
veira, Rodrigues Alves, Morais Andrade, Almeida Camargo,
Vergueiro César, Zoroastro Gouveia, Cincinato Braga, Car
lela Queiroz, Abreu Sodré, AntOnio Covello, Cardoso de Melo
Neto, Henric;ueBayma, José Honorato, Domingues Velasco,
Nero de Macedo, Generoso PoncE', Francisco Vilanova, PUnio
Tourinho, Antonio Jorge,. Idálio Sardenberg, Adolfo Konder,
Arão Rebelo, Carlos Gomes, Simões. Lopes, Carlos Maximi
liano, Mauricio Cardoso, Vitor Russomano,Pedro Vergara,
Argemiro Dorneles, Raul Bittencourt, Adroaldo Costa, Acir
Medeiros, Gilbert Gabeira, Vasco de Toledo, Antônio Ro-:
drigues, Antônio Pennaforl,. Seba&tião de Oliveira, Válter
GosHng, .Augusto Corsino, João Pinheiro, Mlário Ramos, Ro
berto Simonsen, Teixeira Leite, Oliveira Passos, Davi Mei
nicke, Leví Carneiro, Abelardo Marinho, Nogueira Penido•

.·(U4.)

Deixam de comparecer os Srs.:

Alvaro' Maia, Cunba M~lo, F~ire de Andrade, .Jeo~á.
Mota, Solano da Cunha, Leandro Maciel, Pereira . Carneiro.
Oscalo Weinschenck, Gwyer de Azevedo, AdélioMacieI, Pan
diá. Calógeras, Policarpo Viotti, celso Machado, Jacques Mon-
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tandon, Ass!! Brasil, Ascanio Tubino, Armando Laydner,
Mílton Carvalho, Horácio Lafer. (i9.)

Levanta-se a SessãQ.

O Sr. Presidente - Esgotada a hora,· vou levantar a Sas
slo, 'designando para amanhã a mesma

ORDEM DO DIA

Trabalho de Comissão.

Levanta-s6 a Sessão.



83° Sessão, em ide :Mar~o de 1934

Presidência dos Sra. Pacheco de Olh"eira, f· Vice-Presidente,
e Ant6mo Carlos, Presidente.

1

ÁS U horas, compareeem os Srs.:

Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira,' Cristóvão Barce
los, Tomaz Coelho" Fernandes Távora, Clementíno Lisboa,
Valdemar Mota, Alvaro Maia, Mário Caiado, Cunha Melo,
Luiz TirelJi, Al1'redo da Mata, Abel Chermont., Mário Cher
mont, Veiga Cabral. Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Joa
quim Magalhães, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Ro
drigues Moreira, .Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolto Soa
res, GodofredoViana, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires
Galoso, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, José Borba, Leão

,Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, Xavier de
Oliveira, Silva Leal, . Martins Veras, Kerginaldo Cavalcanti,
Ferreira de Sousa, Alberto Roseli, Odon Bezerra, Irenêo Jof·
fily, Pereira' Lira, Barreto Campelo, Agamenon de Masalhães,
Souto Filho, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Solano da Cunha,
Arruda Caroara, Mário Domingues, Arnaldo Bastos~ Augusto
Cavalcanti, José Sá, Alde Sampaio, Simões Barbosa, Osó:,t"
Eorba, Humberto Moura, Góis Monteiro, Valenle de LIma,
Izidro Va.sconcelos, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Anto
nio Machado, Augusto Leile, Rodrigues Dória,Deodato Maia,
J. J. Seabra, Marques dos Reis, Prisco Parafso, C1ementt,
Mariani, Magalhães Neto, Arlindo LeonI,Medeiro! Neto, Ar
tur l'Jelva, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas, Leoncio
Galrlio, Atila Amaral, Homero Pires, Manuel Novais, Gileno
Amado, Negreiros Falcão, Aloísio Filho, Francisco Rocha,
Paulo Filho, Arnold Silva, Lauro Passos, Fernando de Abreu,
Carlos Lindenberg, Godofredo Menezes, Lauro Santos, Jo
Des Rocha, Henrique Dodsworth, Rui Santiago, Amaral Pei
xoto, Miguel Couto, Sampaio Corrêa, Leitão da Cunha, Ole
gário Mariano, Nilo de Alvarenga, João Guim:1rães,Prado
Kel1y, Raul Fernandes, César Tinoco, Alípio Costallat, Aclir·
cio TOrres, Fernando Magalhães, Fábio Sodré, Cardoso de
Melo, Soares Filho, Buarque . Nazareth, Lemgruber Filho,
Ribeiro Junqueira, José Braz, Martins Soares, P.edro Aleixo,
Augusto de Lima, Negrão deL~ma. Gabriel 'Passos, Augusto
'Viégas, Mata Machado, Delfim Moreira, José Alkmim, Odi.
lon BJ;aga, Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, João
Penido, João Beraldo, Furtado de Menezes, Daniel de Car.
valho, Levindo Coelho, 'Valdomiro 1\{àgalhães, Belmiro de
Medeiros, Camposdu Amaral, Bueno Brandão, Carneiro do

. Rezende, PUnio Correia de· Oliveira, Alcantara Machado, Teo
tonio ,Monteiro de Barros, José Carlos, Rodrigues Alves, Bar-
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ros Penteado, Morais Andrade, Almeida Camargo, Mário
Whatelly, Vergueíro César" Guaraci Silveil'll;Hip6líto do
Rêgd, Zoroastro Gouveia, José Ulpiano, Cincinnto Braga, Car
16ta Queiroz, Abreu Sodré, Lacerda Werneck, AntOnio Co
velo, Morais Leme, Henrique Bayma, Domingos Velasco,
Néro de Macedo, José Honorato, GeI)eroso Ponce, João Vilas
Mas, Alfredo Pacheco, ~'rancisco Vilanova, Plínio TouriI}ho,
Lacerda Pinto, AntOnio JOt:ge, Idálio Sardemberg, Nereu
Ramos, Adolfo Konder, Aarão Rebelo, Carlos Gomes, Simões
Lopes, Carlos Maximiliano, Mauricio Cardoso, Anes Dias,
Frederico WoUenbulell, João 51mplicio, Renato Barbosa,
Demétrio Xavier, Vitor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro
Vergara, Fanfa Ribas, Argemiro Dornelles, Raul Biltencourt,
Adroaldo .da Costa, Alberto Diniz, Cunha Vasconcellos,
Acir Medeiros, Ferreira Netó, Gilbert, Gabeira, Vasco Tole
do, Anf1lnio Rodrigues; Valdemar Reikdal, Martins e Silva,
Francisco Moura, AntOnio, Pennafort, Sebastião de Oliveira,
João Vitáea. Alberto Surek, Armando LaYdner, Edwald Pos
solo, Guilherme Plaster, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar
Carvalho, Mário Manhães, Mílton Carvalho, Ricardo Machado,
Augusto, Corsino,' Pedro Raehe, Horácio Lafer, Alexandre Si
ciliano. Euvaldo Lodi, )láTio Ramos, Paeheeo e Silva, Rocha
Faria" Gastão de Brito, Roberto Simonsen, Teixeira Leite, Da
vid Meinicke, .Pinheiro Lima, Levf Ca~eiro,AbelardoMari
nho, Morais Paiva. (227.'

Deixam de comparecer os Srs.:
Freire de Andrade, Jeová Mota, Veloso Borges, Here·

cUano Zenaide, Joio Alberto, LeandI'C) lI~iel, Pereira Car
neiro, Oscar, Weinschenek, José Eduardo,Gwyer de Azevedo,
Bias Fodes, Melo Franco, Adélio Maciel. Pandl' Ca16pru,
Simão da Cunha, Cristianollaehado" Policarpo Vioti, ,Aleixo
Paraguassú, Licurgo Leite, Celso Machado, Jaques )lonfan
do, Cardoso de lIelo Neto, Assis Brasil, Valter Gosling, Joio
Pinheiro, Oliveira Passos, Nogueira Pen:dc. (21) •

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o campa
reeÍlnen10 de22'i Srs. Deputados.

Está. aberta a Sessão.

O Sr. Valdemar .ota('- Secretdrio. 6e7"Vindo di: ~)
procede áleilura da Ata da Sessio antecedenf.e,a qual é
posta em discussão.

O ar. Carnefro de BezellCle - Peço a palavra

O Sr. Pradcleute - Tem a palavra, sbbre a Ata, o nobre
Deputado.

O Sr., Carneiro ele Bezencte (Sf1bre a Ata) -Sr. Presi
dente, sinto-me, explicitamente convidado a retomar o tem
po apreciável da Constituinte, regressando, assim, ao discur
so proferido nesta Casa, na última seJUndl!=feira, pelo nobre
Deputado 8r. Campos do Amaral. CUJO, nome pronuncio com
simpatia, retribuindo' um~ geptileza de S. Ex.

'O Sr. Presidente - ~ero que V. Ex. restrínjasuas
considerações á matéria em diseussão, que é a Ata.

O SR. CARNEIRO DE REZEl'''DE - Em dois minutos
direi' e terminarei, Sr ~. Presidente. ' ,

O ilustre Deputado' por Minas. Gerais, proferindo &1
. gomas pa1avr~ na ,sessão de ontem, declárou que eu atribuia
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aS. E'x. a í'ínpressão trazida daquêle Estado de que o povo
montanhês era contrário á candidatura .do honrado Sr. Getú
lio Vargas" á presidência constitucional do país. S. Ex. é qu~IIl
está enganado, porquanto eu apenas afirmei o seguinte;
primeiro - que a impressão do povo mineiro, trazida por
S. Ex., era calorosamente contrária á inversão dos traba
lhos da Constituinte, segundo - que, em consequência delisa
atitude, o nobre colega. que é assinaladamentep&.rtidário da
opinião pública, que dela ~ive, teria que ser logicamente
contrário á eleição do Chefe de Estado ;;lor êsse processo, o
qual o povo mineiro estava condenando, segundo o depoi
mento produzido pelo nobre representante.

Para não tomar tempo á :\.ssembléia , Sr. Presidente,
permito-me transcrever o que eu disse e o que afirmou o
nobre Deputado solicitando de V. Ex. para publicar junta
mente com êste lneu discurso os respectivos trechos.

Tenho concluído. (Muito bem; muito bem.) i

TRECHOS A QUE. SE REFERE o DISC11RSO 'DO SR. CARNBIRO
'DE REZENDE

Do Sr. Carneiro de Rezende:

"Na Sessão de or..lem. retornando de Minas•. o nobrp. Depu
tado Sr. Campos do Amaral, pertencente ao Pa1'tidoPro
gressista, trouxera á Assembléia Nacional Constituinte o
depoimento de que o povo mineiro combate ardorosamente
a inversão dos trabalhos afetos á Constituint~ l'íacIoIlal e
declarara que êle, em consequéncia da atitude desD.ssombra
da e clara do povo montanhês, seria contrário á eleição do
Chefe do Govêrno Provisório para Chefe do Govêrno Consti
tucional,"

Do Sr. .Campos do Amaral:

"Sr. Presidente, S~, Deputados: Valendo-me das
férias, que eu prolonguei por mais uns dias, estive ausente
desta Casa quando {) caso da inversão da ordem dos seus tra
balhos, para a eleiçã.o de presidente da República, trouxe a
esta augusta Assembléia a sua primeira salutar agitação.

E, ao comparecer pela primeira vez nê.ste recinto, eu
quero me manifestar, a propósito de tão relevante questão,
de acOrdo com o sentimento do povo 'lom que estive-em con
ÚlCtO, nêsse "raid" de cerca de 1.600quilÔllletros que termi
nei ontem, pelo interior de Minas Gerais.

O Povo aplaudiu sem reservas a atitude do nobre Depu
tado por Pernambuco, o Sr. .Toão Alberto, cujo nome declino
com a devida vênia~ e se manifesta deeepcionado com o rumo
que se tenta dar ás· nossas atividades políticas. E eu. mesmo
que sou do povo, que entrei nesta· Casa por sua vontade
expressa no voto,. e que vivo para o povo, desejo que fique
consignado na ata das nossas deliberacões que eu sou abso
lutamente solidário cam os que não querem a tão malsinada
inversão, "
................ ' ' lO ' " "." ..

•
"Em primeiro lugar, temos de' considerar que êsse de

sejo de .1Dversão da ordem de trabalhos resulta da existência:.
clo uma outra inversão muito mais perigosa ~ é â inversão dQ'
papel dos leaders de bancada. Não· se agastem comigo os-
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distintos Deputados feitos leaders, uns pela escolha livre
dos seus companheiros, outros pela imposição ostensiva ou
disfarçada dos interventores dos seus Estados." ...... ,. ,. " .

"Que êsses leaders vivam em contacto conosco Que
auscultemos todos a opinião do povo, de que somos simples
mandatários.

'l'oda a gente está convencida da que a inversão pro-
. posta tem por útico objetivo fazer o Sr. Getúlio Vargas
presidente constit,ucional do Brasil. Ora, Srs., nós não nos
reunimos em Assembléia Nacional para o serviço pessoal do
Sr. Getúlio' Vargas: nós, o. Sr. Getúlio Vargas e todos os
brasileiros patriótas, s6 trabalh~mos para servir ao Brasil.

O SR. AcVRcIOTôRRES - Seria macular a própria in
vestidw::a do Chefe da Nação.

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Nós nos levantamos
para a campanha eleitoral de 1930, porquê um presidente

. prepotente quis retardar a abertura da questão da sua su
cessão, e quis prolongar-se no poder através de um eandi
dato da sua predileção e escolha. Como é que agora vamos
fazer um determinado presidente, vigente para a imprensa
a censura, para uma classe de cidadãos da República Velha.
uma injustiça tão pesada, qual a de est3.rem uns sem os seus
direitos políticos e exilados, outros que foram cumpliees dos
mesmos delitos, no gozo daqueles direitos e cobertos de hon
rarias?

O SR. LEM~UBER FILHO - Muito bem.
O SR; ACÚRClOTôRRE8 - Alguns que foram generais

da Revolução estão hoie no exfiio.
O SR. ALOfslo FILHo - V. Ex. e&tá dizendo uma gran

de verdade.
O SR. CAMPOS DO AMARAL - Como é que vamos pro.:.

ceder para tornar respeitada a soberania popular neste as
81.mto tão relevante, quanto o povo está amordaçado e che
sam até êste rt'cinto "apenas os renexos da vontade dos de
tentores event.uaIS do poder", através das combinações e dos
conchavos dos leaders dêles, conchavos· a portas feohadas,
nos ministérios, nos palácios? .

O SR. ACÚReto TÔRRES - Permita-me V. Ex. que diga:
o mal ainda não está nascombinacÕes dos leaders das diver
sas bancadas da Assembléia; está na intromissão daqueles
que querem, espontaneamente ou á fOroa. ser leade1's, lá
f6rs., de nós aqui dentrQ..

O SR.· CAMPOS DO A.1\fARAL - Penso que interpreto
o pensamento do ilust.re aparteante, quando digo quee:tam
influências estranhas que procuravam se transformar em
seiva. para a grande árvore que é a Assembléia Nacional••

]fuprotesto, em nome do P.ovo, contra"esta corrida par~
o poder." . . .

2

o Sr. Souto Filho - Peço a palavra.
O sr. Presidente - Tem a palavra, sôbre a Ata, o nobre

Deputado.

O Sr. SoutO Filho (S6b'."ea Ata) - Sr. Presidente, pedi
a palavra sôbre a Ata para. comunicar á A.ssembléu,. que, ao
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entrar nêste recinto, recebi um telegrama de Pernambuco,
relatando o fechamento virtual do "O Estado", 6rgão qua se
edita em Recife.

PodE:ria pedir a V. Ex. a minha inscrição para ex
plicação pessoal. Sabendo; porém, que a sessão vai ser le
vantada, em homenagem á memória de Rui Barbosa, há de
V. Ex. me permitir que, em dois minutos, lavre o xneu ve
emente protesto contra essa violência do Govêrno de Per
nambuco. É lastimável que, no momento em que a Assem
bléia vai render excepcional homenagem á memória do maior
dos brasileiros, o mais erudito dos jornalistas, venha até nós
o éco de noticia tão deprimente.

O SR. AOAMENON DE MAGALHÃES - Qual foi o ato?
O SR. SOUTO FILHO - Vou ler o telegrama.
Já é tempo de se fazer trégua a êsse regime de intole

rancia que lavra há tres anos, premindo todas as liberdades,
conspurcando todos os direitos. •

O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - V. Ex., que está
falando em liberdade eem intolerancia, é o representante
do regime de maior intolerancia que se instituiu em Per
nambuco•..

O SR. SOUTO FILHO - Regime do qual V. Ex. fez par~

te, juntamente comigo, como Deputado .••
O SR. AGA."\1:ENON DE MAGALHÃES - Sempre defendi as

liberdades públi~as.

O SR. SOUTO FILHO -- '" apoiando o Govêrno do Sr.
Sérgio Loreto e de outros.

O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES -- V. Ex. é um re
tardatário. Só hoje é que vem talàr aqui em liberdade I

O SR. SOUTO FILHO - Retardatário é V. Ex., que
sempre foi um reacionário. (Troca.m-&e veemente& aparle&.
Soam os tímpanos.)

O Sr. Presidente - Atenção r Está com a palavra o
Sr. Deputado Souto Filho. .
, O SR. SOUTO FILHO - VêV. Ex., Sr. Presidente, que

() reflexo da intolerancia, em Pernambuco, vem at~ êste re
cinto,pela palavra de um dos membros da bancada dêsse
mesmo Estado.

O, SR.' AGAMEN~ DPI'MAGALHiÃES - São pa~vras, ai!
de V. Ex., para armar efeito.

O SR. SOUTO, FILHO - Estou aqui há tres meses, e
jámais proferi qualquer palavra contra a administração de
Pernambuco, em sinal de respeito ao· nosso Regimento. No
entanto, o nobre colega de representação não' quer ao menos
que eu leia o telegrama a que me referi, trazendo ao conhe
cimento da Nação um fato condenável~ contra a liberdade de
imprensa.

',0 SR. AOAMENdN DEl MAGALHÃES -- Desejamos que
V. ~ leia o telegrama.

O SR. SOUTO FILHO - Vou lê-lo:
"Em aditamento ao nosso t~legrama" (Não rece

bi nenhum)' "comunicamos jornal não circulará falta
garantias. Govêrno, intermédio polecia, exige publi
cação ,nota insultuosa nosso jornal," . Iião permitin~o
oportunos ,comentários a respeito"~ .

Não são necessários mais comentários, S'r. Presidente.
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o SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - É uma informação
facciosa. Aguardemos outras informações. V. :mx. está se
precipi lando.

O SR: SOUTO FILHO - O Govêrno de Pernambuco im
põe que o jornal publique uma nota agressiva ao próprio
jornal e não permite que êste faça siquer ligeiros comentá
rios a respeito dessa mesma nota.

Levanto' o m~u protesto, SI' . Presidente, e daqui apelo
para o nobre Ministro da Justiça, afim de que S. Exa. faça
cessar a coação de que está sendo vítima a folha em questão.
Era 'Q que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)

3

o Sr. Agenor Monte - Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, sôbre a Ata, o nobre

Deputado.

O Sr. Agenor Monte (S6bre a Ata) .....: Sr. Presidente, co
munico a V. Ex. que o meu colega de bancada" Deputado
Reis de Andrade, vem faltando ás sessões da Assembléia por
motivo de molestia.

Era o que tinha a dizer.
4

O Sr. Guaraci Silveira - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, sôbre a Ata, G Dobre
Deputado.

O Sr. Guaraci Silveira (StJbre a Ata) - Sr. Presidente,
recebi, para comunicar á AssembMia, a seguinte Mensagem:

".EDnos Srs. Membros da Assembléia Constituin-
te:

Os abaixo assinados, alunos das escolas primá
rias, secundárIas, profissionais e superiores do Distri
to Federal e Estados circunvizinhos, sob a orientação
da Ligo. e!tudantil·de resisMncia ao ensino religioso
nas e!colas Oficiais, ·com séde nesta Capital, tendo, in
felizmente. sentido na prática o quanto é humilhante
e impatriótica a intolerancia religiosa nas escolas ofi
ficiais, vêm pedir não consintam VV. EEx.. seja ins
crilo na 'Carta Magna da República Brasileira qual
quer dispositivo que venha cercear a liberdade de
pensar d<> individuo.

Exmos. Srs. Deputados: -É humilhante, é im
patriótico, é deprimente retroceder 40 anos para lan
çar, nesta gloriosaPálria de José do Patrocínio, Ben
jamin Constant e Rui Barbosa, o germen da luta re
ligiosa, de que são exemplo as nações Mexicana e
Espanhola.

Se não quiserem VV. EEx., dignfssimos Depu
tados, trazerpar~. a nossa Pátria dias sangrentos,
urge conservar os princípios libérrimos da Carta de
89; embomenagem ao direito individual. e como ve
neração .áqueles paladinos de cuiostráféus somos os
depositários. .. .

Urge, excelêntíss'imos representantes do Povo Bra
sileiro, manter nas escolas oficiais o ambiente de paz,
respéito#e concórdia -que' o ensino leigo assegura ~
todos os gráus da instrução.
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Exmos. Srs. Constituintes! Estamos bem certos
de encontrar nó fOro íntimo da consciência .de' VV.

EEx. a aprovação desta atitude. Seja ela um apêlo
formal ao espírito dos homens íntegros, capazes '3
dignos desta Pátria e da liberalidade formada á som
bra do auriverde pendão da nossa Terra.

Dó Amazonas ao Rio Grande,' do Rio de Janeiro
a Cuiabá - uma só voz' se faz ouvir, clamando pelo

Ensino leigo nas cscoT,as oficiais

Pleiteamos, .Exmos. Srs., seja claramente inscrito
no Código que VV. EEx, vão dar á ?\ação Brasilei
ra um artigo onde se leia, insofismavelmente,

A laicidade do ensino

para que numa atmosfera de liberdade e frater
nidade se processe a República de amanhã.

Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 1933. - Pela
Liga estudantil de resistência ao ensino religio

30 nas escolas oficiais; Presidente, .José Vieira Simõés
- Vice-Presidente, Darcí de SIqueira Vilaça - to.
Secretário. Arquímedes Dias - 2° Secretário, Stella
Scheiner Gonçalves - Tesoureiro. S. paulo Werner
- Secretário Executivo, Jorge Duffrayer. Seguem-se
1.000 assinaturas."

:Era o qUf:J tinha a dizer. Sr. Presidente. (Mu.ito ÕC"7l.).

5

o Sr. Agamenon de Magalhães - Peco a palavra.

O Sr. Presidente ....... Tem a palavra, sôbre a Ata, o nobre
Deputado.

o Sr. Agamenon de Magalhães (SDbre a Ata) - Sr. Pre
sidente, quero dizer também duas p:ilavras, sôbre a Ata, de
vez que a propósito dela, surgem, a cada momento, nêste re
cinto, debates 'em torno de questiúncula;;, locais como 0"1"3
ocorre com o nobre Deputado Sr. Souto Filho.

Todos conhecemos êsse processo de liPosição sistemáti
ca, em dar realce a fatos ocorridos nos Estados. quasi sem
pre, deturpados e sem o conhecimento exat.o das circunstan
eias que. os cercam, pl!ra criar uma falsa opinião sObre ho
mens públicos da Revolucão.

O SR. SOUTO FILHO - Ninguem falou aqui :m Revolução.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES -.V. Ex. disse,

que, há três anos, Pernambuco atravessa uma fase de into
lerancia e de obscuritismo.

Posso afirma, sem receio de qualquercontestacãú dO:5
meus adversários, que a Revolução instaurou ali o sistêma de
liberdade e garantia de tocios os direitos.

O SR. SOUTO FILHO - Não apoiado; no Estado, o regi-
me é o do arbitrio. . . . .

O SR; AGAMENON DE MAGALHÃES - Lá, Sr. Presi
dente, no regime que o nObre Deputado tanto d~fendeu...

.o SR, SOUTO FILHO - Juntamente com V. Ex., cpue foi
deputado estadual governista, apoiando o Sr. Sérgio Loreto.
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O SR. AGAIMENON DE MAGÁLHÃES - ..• é que assis
tíamos a jornais cercados pela fôrça pública durante três ou
quatro diaS, sob os aplausos de '8. Ex. e em plena vigência
das garantias constitucionais; enquanto que no atual regime
dil:lCricionãrio não se verüicou nenhuma das violências que
a. situ<1ção passada .praticava, diariamente, á luz do di~ tri-
pudiando sôbre as mais elementares· liberdades. -

O Sa.SOUTO FILHO - Regime defendido também por V.
Ex., que apoiava o Sr. Sérgio Lorelo. (Há outros apartes.)

O SR. PRESIDENTE - Atenção I Está com a palavra o Be
nhor Agamenon de Magalhães.

O Slt. AGAMENON DE MAGALHÃES - A minha vida
pública em Pernambuco, Sr. Presidente, quer no govêrno,
quer na oposição, é um .espelho em que se podem mirar tDdos
os meus adversários. Nunca transigi contra as liberdades pú
blicas, nem contra o direito do~ meus concidadãos, sempre
me bati pela demo~racía e pela justiça.

O SR.. SOUTO. SILHO - Tudo é conversa. (Riso,).
O SR. AGAMENON DE MAüALlUES - E a prova. Sr.

Presidente, são as minhas atitudes, qne resistem a qualquer
confront.o. Enquanto no parlamento, eu defendia as liberda
des públicas. S. Ex., aqui, como. no Estado, entrava sileneió
samente em todos os conchavos e corrilhos.

Quem, como· eu, sempre manteve essa atitude, não teme
cotejos, não receia críticas;. e o Govêrno dePernaÍnbueo,
por sua vez, pela sua representação nesta Casa. será solíeit4
em dar á opinião pública quaisquer explicação, certo de que
a Nação verá que IA exú1.e acima de tudo uma eonciência
revolucionária enérgica e moralizadora. (Muito bem; muito
be~.) ~

Em seguida, é aprovada a Ata da Sessão an
tecedente.

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

O Sr. Thomaz L6ho ({O 3ecretârío) declara que não h4
Expediente a ser. lido.

O Sr. Preside:'1te - Acham-se sObre a mesa dois reque
rimentos, que vão ser lidos.

São, sucessivamente, lidos, apoiados é postos
em discussão os seguintes

6

REQUERIMENTOS

N. t3 - i934
Requeremos, nos têrmos do art. 80 § 3° letra b do

Regimento em vigor, a inserção no Diário da. Assembléia
do artigo "A Situação dos professores das escolas superio
res no Brasil", de autoria do prof3ssor J. Pantoja Leite,
publicado na edição de 25 de Fevereiro corrente, do Jornal.
do Comércio desta Capital.

S&.l&. das Sessões, em 2~ de Feveteiro de i93l. - 'Wol
demar Falcão. - Arrud~ Falcão. - Barreto C(1$tpeUo. 
Xavier de Oliveira..

Encerrada .a diseu8siio e adiada li votaoão
na íorma do Regimento. '
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7

REQUERIMENTO

N. 14 - 1.934

Requeiro que o Govêrno informe, por intermédio do·
Ministério da Agricultura, quais as providências adotadas
para -assegurar os direitos dos profeasores da Escola Supe
rior de Agricultura e Medicina Vele:"inária, em face da re
forma ultimamente decretada.

-Sala das Sessões, em i de Março de 1934. - Henrique
Dodsworth.

Encerrada a discussão e adiada a votação,
na fonnar do Regimento.

8

N. '{

Requeremos que seja suspensa a sessão de hoje, quan
do passa o decfmo primeiro aniversário da morte CIo Cons~
lbefro l\ui Barbosa, em homenRgem ao grande estadista,
autor principal do nosso estatuto político de 24 de Feve
reiro de 1891; solicitando para êste a necessária urgência.

Sala das Sessões, 1 de Março de 1934. -Medeiro8 Netto.
- Homero Pirel. - Clemente Marúmi. - Edqard Sanehe••
- Arlindo Leoni. - Arthur Neiva. - Alfredo Ma8care-
n1uu. - Attila Amaral. -F. Magalhlie8 Netto. - Paulo
Filho. - La'tro Pa810•. - Francúco Rncha. - Leoncio
Galrlio. - Jolio MarqUeI do. Reis. - Arthur .Negreiro.
Falc6.0. - Prisco Paraíso. - Gileno Amado - Pacheco de
Oliveira.

Passando hoje o undécimo aniversário da morte de Rui
Barbosa, requeremos seja suspensa a sessão, numa homena
gem da nossa veperação e do nosso apreoo pela memória do
grande brasileiro, de tantos e incomparáveis serviços ao Re
gime Republicano, na sua propaganda, na sua fundação, e,
depois, nas memoráveis campanhas cívicas que travou pela
Liber4ade e pela Lei. .

Pedimos mais que, alenta a urg~ncia da homenagem, seja
o presente requerimento imediatamente discutido e votado.

Salas das Sessões, { de Março de 1934. - Alallsio Fi
lho. - Acurcio Torres. - Edwtzld POIsolo. - J08é Hono
rato. - Fernando Magalhãe8. - Vitor Rus8omano.

'Daniel de Carvalho. -Odilon Braga. - Abelardo Verguei
ro Cesm-. - Cincinato Braga. - Henrique Douworth..
Augusto Cavalcante. - João Pacheco. -:- Olegario Mariano
no. - Walter James G08ling. - Jolio VillasMas. - Bar
reto Campello.. - Sampaio Corr~a. - ChristianoMachado.
- Zoroastro Gouveia. - A. C. Pacheco e Silva. - Bia8
Fortes. - Arthu? Negreiros Falclio.' - Altredo Mascare
nhas .. -,Luü,' Cedro. - Guaracy Silveira. - Arruda Falcão
- Til.. Monteiro de Barros Filho. - Josécle StL
/1droaldo Mesquita da Costa.- João Guimaráes - R. de
Macedo Sá. - Paulo Filho. - Manoel Nova.es. - Arruela
Camara. - Corr~a de Oliveira. -,- Costa Fernandes.
Oliveira Passos. - Mario de A. Ramo8. - Martins Vera.
- Nereu .Ramos. - Arnaldo Bastos. - Mario Domingues.
- Lima Santos. - Oscar Rodrigues Alves.. -' Lacerda Pin-
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to.- Henrique Bayma. - Iren~J Joffily. -João Pinhei
ro Filho. - Abelardo Marinho. - Souto Filho. - Aga
menon de Magalhães. - Soares Filho. - Cardoso de Melo.
- Alberto Surek. - Francisco de Medeiros. - Fabio So
dré Antonio Rodrigues. - Delfim Moreira. - Euvaldo Lo
di. - Moura Carvalho. - Joaquim Magalhães. - V. de
Toledo. - Raul Bittencourt. - Fernando de Abreu.
Carlos Lindenberg. - Mario Manhães. - Godofredo Me
nezes. -Nero de Macedo. - Edgard Teixeira Leite. -.
Gastãode Brito. - Mario Chermont. - David Meinicke. 
Ricardo Machado. - Plinio Tourinho. - A. Hvppolito do
Rego. - Lemgruber Filho. - Herectiano Zenaide. - Ar
thur Neiva. - Augusto Leite. -) RodriguesDoria. - Bu
arque de .Nazareth. - Thomaz Lobo. - Francisco Rocha.
- Barros Penteado. - Alexandre, Siciliano Junior. - Car
neiro de Rezende. - Furtado de Menezes. - Levindo Coe
lho. - Clementino LisMa. - Amaral Neiva Filho. - Pe
dro Rache. - Abreu Sodré. - Cunha Vasconcelos.- Lau
ro Faria Santos. - Veiga Cabral. - Leandro Pinheiro. 
Abel Chermont. - Homero Pires:. - Carlos Reis. - Ra
nulpho Pinheiro Lima. - Arlindo Leoni. - Raul Sá.
Clemente Medrado. - Christovão Barcellos. ~ Waldemar
Motta. -GodofredoVianna. -Nilo de Alvarenga. - An.
tonio Covello. - Augusto de Lima. - J. Ferreira de S01l.
:a. - Roberto Simonsen. - F. \Negrão de Lima. - Eu
genio Monteiro de Barros. - Prisco Pa:r,aiso. - Pedro Alei
xo.- Carlota Queiroz. - Figueiredo Rodrigues. -Alber
to Diniz. - Frederico Wolffeunbutel. - Cardoso de MeUo
Neto. - Izidro de Vasconcellos. :.- G6es Monteiro. - Ga
briel de A. Ramos. - Fp.rnandes Tavora. - Sampaio Costa.
- Agenor Monte. - J. J. Seabra..- Francisco de Oliveira
Passos. - Lauro Santos. - GodOfredo Vianna. - Annes
Di I- as. i •

,o Sr. Presidente - Antes de1ara palavra ào S'!'. Depu
tado Homero Pires, inscrito sObre, o primeiro requerimento,
'peço a atenção dós Srs. Deputados. Nãó 'poaia a Mesa
desta conspícua Assembléia deixarIpassar a efeméridenaciO-::
nal que hoje se comemora, entre a saudade e a devoção dos
Brasileiros, sem tomar a iniciativa de sugerir-lhe uma de
monstração á altura do fato que se evoca e do' homem cujo
name semp're repetimos, aqUí e ~óra daquí, com respeito e
admiração de todo País pelo seu :gênio, pelas suas virtuGas
e pelos seus seryiços -Rui Barbosa•.

~ a data da morte dêste glorioso compatriota, o que o
Brasil inteiro relembra hoje, sendo \ferdadeiramente digna de
nossa cultura e do civismo do nosso povo a unanimidade com
que a imprensa, traduZindo, com; emoção, o sentimento na-
cional, a êle se refere. :

Quis a extremada gentileza do preclaro Sr: Antônio Car
los, presidente desta Assembléia,! que me coubesse, a mim,
como mandatário da Baía, a honra de abrir os trabalhos da
presente sessão, afim de que do própr\o berço de Rui fosse
a' vóz que, em nome da Mesa, propusesse a primeira das ho
menagens que hoje lhe ,serão prestadas neste recinto. Curvo
meá fidalguia de S~· E::. mas devo ·recordar que a palavra
de qualquer dos Srs. Constituintes seria i;uficienteII).ente au;,
torizada para propor a homenagem que a Mesa tem em vista,
e com a especialidade a sua pa~avra, ou fosse a voz de Minas,
liberal e histórica, a grande voz que se ergueu nos dias. ini
ciais da nacionalidade contra o absolutismo, e que nas ines
quecíveis campanhas de Rui foi !uma das suas mais lumi-

i '
I
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nosas tribunas para a prédica dos altos princípios pelos quais,
ainda neste instante, nos estamos batendo pela República e
pela.Pátria.

Devo declarar, aliás, que, cuidando da reconstituciona
llzação do País, esta Assembléia Nacional rende á memoria do
maior dos nossos constitucionalistas, do maior dos colabora
dores da Constituição de 1891, ao seu mais puro e abnegado
defensor, a mais eloquente reverência que lhe poderia ser
prestada, qual, no fundo, a da revisão do pacto fundamental
de 24 de Fevereiro, pois, bem o sabeis, êle foi o arauto e
chefe do revisionismo brasileiro, no sentido da sua adapta
ção ás novas correntes do direito e do pensamento humano.

Srs. Constituintes, a Mesa tem a propor-vos l). seguinte
homenagem áquêle cujo espírito maravilhoso e cujas lições
magníficas tanta vez nos têm servido de fanal nos dias agi
tado!; da nossa vida política. Esta homenagem somente a êle
poderia, com inteira justiça, ser prestada. É a de nos pOrmos
de pé em honra á sua memória, (pondo-se de pé, no que é
acompanhado por todos os presentes), em honra á memoria
de quem, em tantos momentos difíceis da existência deste
País, déntro e fóra das suas fronteiras, encarnou, numa ver
dadeira expressão da própria soberania nacional, a inteli
gência, a cultura, o brio, a coragem e o amor da nossa Pátrial
(Muito bem; muito bem. Palmas prolongadas.)

Tem a palavra o Sr. Deputado Homero Pires.

O Sr. Homero Pires - Subo, Sr. Presidente, á tribuna, sob
a profunda emoção em mim produzida ante o espetáculo desta
Assembléia Constituinte, levantando-se ás palavras finais de
V. Ex., para prestar ao grande estadista brasileiro, que foi
Rui Barbosa, as homenagens que todos lhe devemos.

Fica muito bem a esta Casa, a terceira Constituinte bra
sileira, destinada a organizar em novos moldes a segunda fase
republicana do país, êsse preito justíssimo á figura excepcio

!;'" nal.do excelso compatriota.
'1;;~ejo jubilosamente a unanimidade da Assembléia de redor

des~ personalidade fulgentíssima. Essa atitude é bem o pre
núncio da influência cada vez mais atuante de Rui Barbosa nos
destill{)s futuros do Brasil, na elaboração das suas. idéias po
líticas, da sua estrutura nacional, do substrato moral da sua
sociedade.

Bem compreendo também a emoção silenciosa e recolhida
desta Assembléia. Não virei importuná-la, dizendo, apenas, as
palavras próprias dêste momento, aquelas que abrolham da
conciência de todos nós, de nós da Baía sobretudo, em nome
de cuja bancada do Partido Social Democrático tenho a opor
tunidade de falar nesta ocasião. Nós nos irmanamos assim,
igualmente, ás homenagens da nossa terra comum - a Baía,
que as está prestando agora mesmo com alvorõço á memória
do seu grande filho. Neste instante, pois, nos nossos pensa
mentosa imágem da Baía e a de· Rui Barbosa se confundem
harmoniosamente, - a Baía mater, com toda a sua gloriosa
tradição liberal, de que Rui Barbosa foi a representação mais
genuina e perfeita. .

Rui Barbosa. Sr. Presidente, :foi, incontestavelmente,
a-pesar-da negação de alguns, o verdadeiro estadista, o homem
preocupado em resolver os problemas do seu tempo.

Porquê, num país como o nosso, da sua imensa v:J.stidão
territorial, e a qual constitue até agora, a certos respeitos,
um dos nossos mais angustiosos obstáculos, não pode consti-
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tuir uma das nossas cogitações o acréscimo dêsses imensos
latifúndios, de que somos senhores desprevenidos e incauto.
Antes.o que se nos impunha e impõe, era a solução das ques
tões mais imediatas da nossa política.

E Rui Barbosa enfrentou corajosamente todos os proble
mas brasileiros da sua época: a educação popular, a repre
sentação política, a abolição, a federação, a República, n ordem
civil, a d~fesa dos direitos individuais, a preparação da opinião
pública, o advento da paz entre as nações.

Através de todos êsses problemas, que foram outras
tantas fases da sua vida, êle se foi integrando com os res
pectivos momentos históricos nacionais e internacionais.

E, a-pesar-de liberal, liberal educado nos princípios da
escola inglesa de Gladstone e de Mill, não ficou imutável
dentro dasvariacões do seu tempo, e quando entre nós o
Partido Liberal vendera a sua fé, deixára abandonada no
campo político a bandeira da federação, a que a própria
Coroa já aderira, Rui Barbosa, desiludido de seus antigos
cbefes, dos programas liberais a que procurãra inutilmente
dar nova vida e novo sentido, não vacilou em seguir rumo
diverso, abandonando os seus chefes e o Seu partido na hora
mesma da conquista do poder, e, sózinho com a sua fé, foi
o mais notável batalhador da federação, com ou sem a
Coroa.

Na República, fez-sea bem dizer o. construtor. do novo
regime, foi o grande cérebro do Ministério do Govêrno Pro
visório, o maior ministério que já houve neste país, e no
qual se destacavam figuras como as de Quintino Bocaiuva,
Campos Sales, Francisco Glicério, Benjamin Constant, Flo
riano Peíxoto, Aristides Lõbo, Wandenkolk. Entre êstes, Rui
Barbosa foi a figura nuclear, que a todas as outras dominou.
O estatuto político que regeu a primeira República foi, nas
suas linhas mestras e capitais, obra sua. Também seu foi
o decreto que estabeleceu a separação entre nós da Igreja e
do Estado, decreto que juristas de outras nacões declaram,
invejar para as suas, e que. preparou o caminho para 0f!
tido da liberdade l'eligiosa da Constituição. Federal, d -o
da qual o Brasil viveu êsse longo pel'íodo de plena p' na
comunhão de todas as confissões, - sábia política, que vozes
apaixonadas pretendem inverter e perturbar agora.

Foi ainda êle, Sr. Presidente, o construtor das verda
deiras colunas de Hércules da nossa organização financeil'a,
do imposto em ouro cobrado em 'nossas alfandegas, imposto
que uma vez já suprimiram, mas ao qual depois tiveram de
voltar, para repressão ás importacões exageradas e impru
dentes, a que serVe de corretivo.

Foi êle, além da tudo isso, o criador da opinião pública
no Brasil, suscitando-a através das suas formidáveis e me
moráveis campanhas.

Foi o defensor do direito individual" e de todos os di
reitos da liberdade - a liberdade da palavra, da imprensa,
de reunião, e da própria liberdade da tribuna parlamentar.

Ampliando o seu horizonte, pondo mais long~ a sua mira,
nós o vimos, quasi como . cidadão do mundo, como figura
que se enquadrava dentro do ambiente internacional,entre
os grandes. pioneiros da paz, trazendo ao direito internacio
nal aspectos desconhecidos, na interpretação da soberania
entre os grandes e· os pequenos Estados, na conclusãlJ 16gica
da versão PorteI' da doutrina· Drago, no sentido novo da neu
tralidade, por êle desenvolvida na sua célebre conferência
de Buenos Aires.
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A Rui Barbosa, entretanto, 81'. Presidente, se tem feito
a' injustiça de se supor Um atrnzado, um homem que ficou á
margem dos acontecimentos últimos da sua idade, sem acom
panhar as transformações socinlse políticas que se opera
ram principalmente após a grande guerra européa.

Quem, todavia, lhe conhece a obra ou quem a lê com o~
coração isento de paixões, verifica que a grande curva ra
dical e progressista dêsse espírito vem desde os começos da
sua carreira. Em .1884, no mesmo ano que na Inglaterra
se dava o direito do voto ao camponês, em que Gladstone
agitava formidavelmente a questão do 'home rule, Rui Bar
bosa lavrava o seu famoso ,parecer sObre a libertação dos es
cravos, e aí, numa página esquecida, reivindicava contra os
escravocratas os direitos do socialismo. Muitos que defen
diam. a propriedade servil se revoltavam, insubmissos, con
tra o abolicionismo, porquê viam neste a subversão da
ordem, o espantalho do socialismo. Rui Barbosa não fugiu
á crítica. Tomou-a em consideração, demonstrando a in
fluência do socialismo em larga escala no seu tempo. Foi
buscar como exemplo justamente a gra.nde Inglaterra, mos
trando as afinidades socialistas, que ressallavnm das leis in
glesas relativas a acidentes nas minas e fábricas, ao em
prêgo de mulheres e meninos em trabalhos 8ubterraneos, á
insalubridade das habita.cões. Defendeu nitida, contra Lord
Palmerston, de acOrdo com as novD.8 correntes britanicas, o
direito do rendeiro contra a espoliaçllo do proprietário rural.

De 1884 a 1923, a sua atitude nlio mudou, antes recres
ceu no mesmo sentido, cobrou novo animo, - ôle, que variou
tantas vezes de opinião e que sempre teve a corag~m de se
confessar com capacidade de novaS conversões, porquê só
não mudam - como afirmava, a vulgaridade e li esterilidade,
aqueles que têm as suas idéias uniformes como os livros de
uma casa comercial, - êle mostrou. já nos últimos degraus
da sua carreira política, como o socialismo estava invadindo

" o~rradeiros redutos da política. Depois de ter sido li
b'~~ e haver abandonado o Partido Liberal; depois de
h3'Vel' tentado o Partido Republicano Conservador, numa
épOca em que o terrorismc e o jacobinismo faziam necessá
rias as idéias conservadoras; depois de voltar ao Partido Li
beral, quando,. sob a presidência Hermes da Fonseca, era
preciso .dar ao pais uma larga escola de liberalismo, - êle,
na .última fase .da sua vida, a~abou con!essando,..se parti
dário ,da democracia social.

. Dessa atitude não variou mais e nela se fixou definiti
vamente, definindo o trabalho como o fazia Lincoln, isto é.
acima do capital e superior a êle. E depois de o definir sob
êste critério, reconheceu que o direito tinha de atender ás
urgências criadas pela nova fase da humanidade, despir-se
do seu aspecto individual, e ás constituições políticas já êle
dava um aspecto profundamente eco~Omico.

As cartas políticas do nosso tempo - afirmava - foram
criadas sob' o influxo da declaracão dos direitos do homem
do século xvm, e agora, quando a ação do socialismo passa
por todos os quadrantes do céu, nós não podemos ficar pa
rados, as constituições têm de se transformar para se adaptar
á ordem nova de coisas, a menos que a revolução não nos
venha bater ás portas.

Era a revolução que êle prégava, porquê, quando os- go
vernos - era a sua teoria - se abroquelavam no 'poder para
violentar a opinião e dominar contra a lei, suprimindo os di-
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reitos da coletividade, a revolução era necessária, era fatal,
era um direito do povo, er~ um princípio jurídico .

.Nos últimos anos da sua vida, invadido de uma grande
melancolia ante o panorama da política brasileira, êle, tern
peramentobatalhador e tenaz, via que quasi todas as nossas
classes, desorganizadas, indiferentes, marasmadas. envileci
das, não podiam operar a regeneração política e Social do
Brasil.

Em f 905 dizia que a nossa unidade, a imágem da grande
pátria brasileira se esvaia á distancia, numn longinqua sau
dade, rapidamente desbotada. E s6 nas classes milita.res re
conhecia o espírito capaz de realizar um movimento nacio
nal, que restaurasse a abalada estrutura do nosso país.

E quando a intitulada. R.eação Republicana lhe foi bater
ás portas, pedindo-lhe o apÓio para a sua campanha, - Rui •
Barbosa, habituado a fazer as suas campanhas através de
todos os sacrifícios, sem a preocupação da vitória m:llerial,
mas zeloso das suas grandes consequências educnLivas na
opinião pública, escreveu a Nilo Peçanha uma carta famosa,
que foi publicada, e onde dizia que, estando comprometido
com a opinião brasileira quanto á revisão do estatuto repu
blicano de 24 de fevereiro, não podia admitir candidatura
que não estivesse deacõrdo com êsse princípio. - "l'ião me
é lícito", dizia, "dar o meu apÓio e a aprovação de meuvolo
senão á candidatura presidencial ligada a essas idéias e que
conte com as simpatia do elemento militar. Considero o con
curso delas imprescindível neste momento, pois tenho a si
tuação atual do país como mais grave que a de 1889, 6 vejo
nesse elemento. a fõrça ú:lica da estabilidade e dareorgani
zação que resta ao povo na dissolução e na anarquia geral
que nos arrasta".·

Foi, portanto, Rui Barbosa, pela sua constante atuação
como homem político, através das suas memoráveis campa
nhas, as maiores que já se fizeram neste pais, e que abala
ram, na sua velha caixilharia, toda a organização política
da primeira fase republicana nacional, um dos precursores
do movimento revolucionário, de que é resultante esta~s-
~embléia Constituinte. ~.

É, pois, ao homem de estado, ao publicista, ao constitu
cionalista, ao maiordivulgador das idéias necessária!S á con
solidação das nossas instituições, que esta Constituinte presta
as suas homenágens. Porquê, reverenciando Rui Barbosa,
adotando os seus princípios, damos a nós mesmos uma escola
e uma disciplina, armamo-nos de uma cota de malhás vi-
gorosas. .

Pode a 'sua obra, que é imensa e a maior da publicística
nacional, não chegar integralmente a um futuro longinquo, a
êsse futuro a que Rénan reservava apena.s algumas páginas
dos grandes escritores. Córtem, desbastem a. montanha de
luz, como lhe chamava Nabuco. Ainda restará da construção
ciclópica um edifício bastante forte para resistir aos séculos.

Relativamente a Rui Barbosa podemos ·lembrar a mesma
imagem de Guerra Junqueiro com relaçãó a. Vitor Hugo; se
um dm.fosse possível, por um cataelisma universal,. o oceano
transbordar das suas praias e invadir as terras dos conti
nentes indefesos, quando, no fundo do. mar, já estivessem
muitos de 'ventre inchado ou apodrecido, as águas do oceano
sublevado, os. cachões furiosos da .maré montante,. apenas
dariam pelQsjoelhos 'do velho Hugo. Assim também entre
nós Rui Barbosa, que conhecemos. na sua estatura física de
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pigmeu, a contrastar com a altíssima figura, a maior, a mais
excelsa, a mais benemérita dos últimos anos da história po
lítica nacional. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é
vivamente cumprimentado) • •

Durante o discurso do Sr. Homéro Pires. o
Sr. Pacheco de Oliveira, 10 Vice-Presidente. dei
xa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo'
Sr. Antônio Carlos, Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. A.loísio Filho.

O Sr. Aloisio Filho - Sr. Presidente, Srs. Constituintes.
A esta hora, a Baía, por iniCiativa da comissão promo-

tarado monumento a Rui, da Associação Baiana de Impren
sa e da Liga de Ação Social Política, cujo sentir represento
nesta Casa - a Baia, através de todas as represénf...1.cões das
suas várias atividades, se apresta para desfilar. numa tocan
te procissão cívica, diante do busto de seu !ilho estreme
cido.

Evocando desta tribuna a solenidade imponente. em que
a minha terra vai reafirmar a tradição invariável de sna
fé civilista, quero trazer a êste recinto, no instante da ho
menagem excepcional a Rui Barbosa, a v6z dessa gente
baiana, solidária com a Assembléia Nacional Constituinte no
apreço e na veneração á memoria preclara do grande pro
pagandista, do grande organizador, do grande defensor da
República. (Muito bem.)

Primeiro signatário do requerimento da Assembléia
Constituinte no sentido do levantamento da sessão de hoje,
eu não precisaria justificar a homenagem; homenagens a
Rui Barbosa, e partidas precisamente de uma Assembléia
como a nossa, não precisam de justificativa. Poderíamos
mesmo calar e, dentro dêsse silencio, bem expressivo, levan
tilrmos os nossos trabalhos ..

Srs. Constituintes, o momento, que vivemos, é bem o
momento grave de voltarmos o nosso pensamento, o nosso
espírito, as nossas vistas para Rui, para o· exemplo que êIe
DOS deu, para a soberba lição que nos legou.

Em 91, gigante que êle o era, estava de pé, construindo
um .regime, derrubado o Império, que Gle úerrocára, pela
imprensa e pela tribuna pública. ~le o organizou dentro da
quele seu idealismo, dentro daquele seu patriotismo, daquela
sua ardente e caloros::. fé nos destinos de uma pátria unida,
de uma pátria resp~itada no estrangeiro. E, depois, quando
veiusentindo, através ·de sua vida atribulada de homem Pú
blico; que o regime estava falhando ás melhores esperanças
daqueles que o haviam criado e fundadü, êle, então, surgia.
na tribuna popular, na tribuna parlamentar, para as cam
panhas memoráveis, em que arriscou a vida pela salvação e
pelo bem da pátria, e em que, com. aquele desassombro,com
aquela energia, com aquela inabalável confiança, conseguiu
fazer vibrar, de norte a sul, a alma nacional, nos seus an
seios de liberdade e de lei. (Muito bem) ,

Esta Constituição,· que estamos elaborando, esta Consti
tuição, que vamos dar- ao país, dentro em pouco, pode e deve
ser bem uma Constituição moldada naquele mesmo espírito
de sacrifício, naquele mesmo sentimento cívico, quê forma
ram a essencia pura e invJolável de toda a vida pública de
Rui.

Vamos dar ao Brasil. justamente, libúi'dade; vamos lhe
oferecer, pdecisamente, lei. E Rui não foi, nêste Paris, senão
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um desassombrado apóstolo das liberdades, senão um desen
ganado servidor da lei. Pela liberdade e pela lei, travou, em
toda a sua vida benemérita. as mais brilhantes, as mais
luminósas, as mais incendidas campanhas da história repu
blicana.

O grande abolicionista, o grande propagandista, o gran
de orador forense desdobravam-se no homem público extra
ordinário, .em cujo corpo de pigmeu se encarnava todo o
vigor, todo o valor moral de um povo.

Foi, assim, nos momentos mais delicados, nos instantes
mais agitados, e. alma mesma da nacionalidade.

É, portanto, numa invocação de carinho, de saudade e
de apreço pela sua memória, é num juramento solene de que
não bavemos de desvirtuar· a sua liçãu, numa afirmação
pública de que estamos com os· olhos voltados para éle, que
a Assembléia Nacional Constituinte lbe presta esta home..:
nagem grandiosa, refletindo, mais do que o seu pensamento,
mais do que o pensamento de cada um dos seus membro~,

o pr6prio pensamento da nacionalidade, ajoelhada diante do
altar de Rui, para lhe trazer, comêsse preito, a demonstra
ção de que não esquece e não o esquecerá jamais. (Muit6
bem). .

Senhores Constituintes - pela liberdade, de que êle foi
tão des3.!sombrado apóstolo, pela lei, de que foi tão desen
ganado servidor, iuremos dar ao Brasil a Constituição que
o Brasil qU13r. Teremos, assim, atendido aos ensinamentos
da vida maravilhosa de Rui. (Muito bem; muito bem.Pal
ma8. O· orador é vivamente cumprimentado.)

O Sr. Presidente - Tem a· palavra o SI'. Fernando Ma-
galhães.

O Sr. Fernando Magalhães requer e obtém permissão
para falar da bancada.

O Sr. Fernando Magalhães - Sr. Presidente, andamos.
ultimamente, a comerciar, com certa frequêneia, com oa
mortos. As homenagens individuais e coletIvas teem feito
descer sObre esta Assembléia a sombra das recordações. Quan...
do os vivos procuram os mortos é que há ou temor, ou des
crença.

:Não serei eu quem diga ser êsse o motivo pelo qual .a
Assembléia Con.o;tituinte. no dia de hoje, apresenta as suas
homenagens ao grande espírito de Rui Barbosa. .

A maior dedicatória que poderia .fazer-lhe da minha
oraCão seria para que lhe faltassem todas as honrarias, dei
xassem de lhe tributar todas as homenagens, sepultassem...
no mesmo no esquecimento, contanto qua o não profanas-
~m. .

Para evitar essa profanação, recordapõo o que êie foi
como homem, como cidadão. oomo. polftico e como gênio,
tr&ria aqui, na· hora de oferecer-lhe .essas minhas palavras,
uma proposta singela.

Não basta que os 'homens coloqutlm Da& praças lJúblicas
os monumentos, que acabam, afinal de .contas, sofr~ndo a in...
diferença dos· transeuntes. Quando não -podem chegar bem
ao alto dos monumentos, as vistas convergem para a base.
E, .na base .do monumento a. Rui Barbosa, no instante em

. que lhe tributo a minha maior devoção, eu sugeriria que se
inscrevesseme2tas paiavras meJll1:)ráveis: .

lOAbomino ~ ditadura de todos ós gêneros. Detes...
to os estados de sitios, u .suspensões das garantias,
as razões de Estado, as leis de salvacão pública.
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Odeio as combinacões hipócritas do absolutismSl
dissimulado sob as fórmas democrático-republicanas.

Oponho-me aos governos de. seiLas, aos governos
de !arca e aos governos de ignoran-::ia." .

Possamos nós, Sr. Presidenle, compreender e executar
essas palavras. Teremos honrado o maior homem da. Amé
ricaI (Muito bem; muito bem. Palma8. O orador é cumpri
mentado.)

O Sr. Arnold Silva - Peco a palavra.

O. Sr. Presidonte - Tem a palavra o nobre Deputado.

O.Sr. Arnold Silva lê o seguinte di~curso: - "Sr. Pre-
sidente: com os requerimentos qu6 estão sendo aprceiado!
pela Assembléia Nacional e tão brilhantes justificações ins
piraram aos ilustres oradores que me precederam na tribu
na quiseram colegas meus da representação do Partido S0
cial Democrático da Baía, e quiseram ainda vários outros
51'5. Deputados, assinalar a data de hoje, que é a do passa
mento de Rui Barbosa.

Seu discípulo e seu amigo, o Sr. Homero Pires, meu
eminente companheiro de bancada, ~ube,na oração com
que. nos encantou' manter a beleza e o brilho da afeição
ininterrupta que o· prendeu, na vida e na morte, ao preclaro
mestre. Tendo sido, entretanto, Sr. Presidente, dos que
nunca estiveram tão perto do· iluminado conterraneo e, tal
vez por isso mesmo, divergiram de algumas das suas atilu
des políticas, senti-me obrigado a falar também, nêste mo
mento, para. declarar que, baiano e Deputado, teria dado
minha assinatura, conciente, convicta e religiosamente, a
qualquer desses requerimentos.

Sabem dois dos mais graduados entre os representantes
de minha terra. -'" o leader da bancada e da maioria e o :10

Vice-Presidente desta Casa - que eu fui um dos que pri
meiro lembraram, por necessárias, as homenagens agora re
queridas aos 51'5. Constituintes. Porquê nenhum outro no
me se impõe, como o do excelso brasileiro, á veneração, ao
culto e ao carinho de quantos nos reunimos nesta Augusta
Assembléia e porfiamos por dar ao país uma carta que lhe
honre a .cuItura, assegure as conquistas liberais e realize os
ansêios de concórdia e fraternidade, olhos fitos no horizonte,
incendido pelo aIvorec9r de uma nova éra,. ouvido atento
aos rumores de intranquilidade e renovação em que o mun
do inteiro se levanta e se agita.

Foi um depoimento de cristalina verdade e superior
insuspeicão ·0 daquele notável publicista que afirmou:

.... , deve-se dizer com justiça que, na primeira
semana após a proclamação da República, um único
cérebro pensou e agiu: o de Rui Barbos~.·

Grande artífice dó regime republicano;· Rui constituiu
se o principal modelador do· estatuto de :1891 e desde enUio
Converteu sua vida - sua alta,~celente e luminosa vida
:.:- em. verdadeiro ·apostolado pela eficiência, pureza e ho
nestidade das nov~ institüicões. (Muito bem.)

Cerebracão briIh~~tfs8ima e. pot.eüte,servida .por uma
cultura que jámais encontroú parelha, não se deixou fioar
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naquilo' que êle mesmo de'nominou "o culto das letras pelas
letras" e só por só lhe imortalizaria o nome. .

,Do império trouxe, como glórias imarcessiveis, o abo
licionismo, a eleil}áo direta, a luta contra a política de per
seguição aos bispos, a campanha do Diário de Noticias e
o grito que, do seu "verde ninho murmuro50 de flterna
poesia", ao esplendor dp, maravilhas, milagres, sortilégios de
eloquência,num discurso que ficaria coroo verdadeiro pri
mor da sua oratória inconfundível, lançou "aos ventos do
norte e aos ventos do sul" pela federação com ou sem, a
coroa.

Na República traçou os mais importantes decretos do
Govêrno Provisório de 89, bem como aquele de separação
entre a igreja e o Estado, a que - permita-se-meque o
diga de passagem - ainda. hoje há quem, errada e inexpli
cavelmente, atribúa autoria diversa. escreveu o projeto de'
constituição, hostilizou a doutrina pela qual Floriano se
tez presidente definitivo, amparou, no Supremo Tribunal,
os desterrados de Cucuí, defeMeu, perante a. Conferência
de Haia, o princípio de igualdade das nações, prégou o ci.,.
vilismo, combateu a ditadura militar, rerreteou indelevel
mente as intervenções da chamada "salvação, entre elas a
que submetera sua terra pelas bocas de !ogo das fortale
zas e, em meio á conflagração européa, de Buenos Aires di
rigiu aos povos americanos o apêlo, o brado, o protesto.con
tra a neutralidade impassível em face .dos tratados que se
rompiam, dos costumes, praxes e conven.cÕes que se viola...
vam das próprias leis da civilização e da dignidade humana
que se esboravam e derrufam.

Aquela inteligência, aquele saner, aquela erudição, aque
le patr~otisroo, aquela coragem, aquele caráter, aquela ma
gnanimidade, aquele civísmo, aquela experiôncia, aquele alto
entendimento, aquela extraordinária virtude, aquele culto
ao direito que em toda uma longa existência, trabalhada de
bravias lutas, não descontinuou nem se interrompeu, aquela
perene aspiração do bem, ancia eterna da justiça e marcha
contínua para a perfeição fariam de Rui Barbosa, agora o
aquí, neste momento histórico e entre os que elaboramos a
nova lei magna do 1:rasil, o homem necessário, o homem
indispensável, o homem talhado para a função. ,

~sse compatriota de agigantada estatura moral simpli
ficaria nossa tarefa, reduziria nossa missão, diminuiria nos
sa responsabildade porquê nas suas largas reservas de ilu&
tração~ desambição e devoção á causa pública encontraria
mos achava dos enigmas atuais. e o reméáio para os males
desta hora de incertezas e 'vacilações. (Muito bem.)

A prática, o estudo a a observação já. lhe haviam, de
muito tempo atras, indicado }Jontos fracos na carta de 24
de fevereiro, fundamentando as arraigadas convicções revi
sionistas que ele não encondeu, que lhe v6àaram ai, certa
vez,a 'ascensão á presidência da República e que por sem

; d~vida se haviam dilatado ao calor dos acontecimentos que,
desde sua .. morte; vêm tranformando a face. do mundo.

Já não podemos simplesmente retocar a Constiluição de
J89f,.que necessita. de novo sentido social e humano, carece
de plasticidade para enfrentar um. período universal de
transição e de. luta .e requer'iprincipalmente, sincerdade, le.
aldade, fidelidade á vida, aos costumé$ e 'aosproblemas bra
sileiros .. Ou se iJ:nprimem nessa: Constituição algumas alte
rações profundas, para 'assegurar uma democ'raciaverdadei.:.
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ra, em linhas simples e exatas, ou se levanta obra de arti
ficio, obra precária, obra· inconsistente, incapaz de resistir
ás rajadas do primeiro temporal. Não há como insistir em
levantar sarrafos e estender panos para um regime de fa
chada, de rótulo. e de comédia, como o que já tivemos e Rui,
o próprio Rui profligou· vendo nêle um retrocesso, comi)
dêsse no discurso de posse da presidência do Inst. dos Advo
gados Brasileiros, ..o retrocesso mais viçlento das conquistas
liberais, já consolidadas sob o antigo regime, a um sistema
tie anarquia e diladuras, alternativas ou simultaneas, eom
que contrastam epigramaticamente as formas de uma demo
cracia esfarrapada." ,

Não .deVo, não posso, não quero, Sr. Presidente, trans
por os limites do objetivo que me traz -á tribuna e vou ter
minar.

Propõe-se que a Assembléia Nacional 'Constituinte ex
primasuareveréncia á memória de Rui Barbosa. Partindo
de nós, subindo, para êle, essa homenagem estará. por si
mesma justificada hoje ~ sempre, na eonciência nacional.

Que se inscreva, pois, na ata dos nossos trabalhos êssa
preito de saudade e reconhecimento ao genial conterraneo;
e que, votando assim, de pé e em sílencio - corações ao
alto! - concentremos por um instante nossos pensamentos
na serena constancia, na impressionante majestade e na glo
riosa intrepidez com que êle serviu, honrou e engrandeceu
a Pátria. (Muito bem; muito bem. Palmas. O O1'ad01' €
cumprimentado) •

O Sr. Cunha Helo - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Depulado.

O Sr. Cunha Helo (Pela ordem) requer e obtém permis

são para falar da bancada.

O Sr. Curiha Helo - Sr. Presidente. seria extranhável
que, numa manifestação á memoria de Rui Barbosa, não se
ouvisse a palavra obscura, é certo, mas cheia de agradeci
mentos, do Amazonas.

Rui Barbosa. foi nosso palrono na causa do Eslado con
tra a pnião, para reparar o esbulho sofrido pelo Amazonas~
com a perda do Território do Acre.

O Amazonas ,ofereceu-Ibe 'ensejo para. que produzisse ~
mais famosa. página dos nossos Anais forenses. E,. dentro
desta Casa, onde o trabalho de Rui. Barbosa encontrou a
melhor acolhida, onde .teve a sua verdadeira consagração.
na emenda n. 879, em que 153 Constituintes reconheceram

,o direito do Amazonas á indenização do Acre, essa extra-
nheza seria ainda maior e tocaria ás raias de uma. ingrati
dão do povo amazonense, daquele povo que jámais poderia
esquecer a obra de Rui, que jámaís poderia esquecera ener
gia daquele títan, daquele verdadeiro Amazonas da nossa
cultura e da nossa inteleclualidade, dcf defensor dos seus
direitos, conspurcados pela União, peto próprio Govêrno
Federal.

Aqui, pois, Sr. Presidente, está a palavra. do Amazonas,
.associando-se ás homenagens prestadas a Rui Barbosa, no
aniversário de sua morte. (Muito bem; muito bem. Palmas.
O oradO'r ~ cumprimentado.)
V~.~ 7
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o Sr. Presiãente - Vou submeter ao voto da Assembléia
os requerimentos apresentados, em homenagem á memória
de Rui Barbosa. Os Srs. Deputados que os aprovam queiram
levantar-se. (Pausa.) .

Foram aprovados.
.Em consequência do voto da Assembléia, a que a Mesa,

pela expressão das minhas palavras, dá inteira solidariedade,
vou levantar a Sessão.

Designo para. amanhã a seguínte

ORDEM DO DIA.

Votação do requerimento n •. :13, de :1934, dos Srs. Val
demar Falcão e outros, pedindo a inserção no Dúirio da. As
sembléia de um artigo do professor Pantoja Leite, publicado
nO !orncJ, do Comér~ (discussão única);

Votação do requerimento n. 14, de 1934, do Sr. Henri
que Dodsworth, solicitando inform8l",.áes ao .I3ovêrno, por in
termédio do Ministério da Agricultura, . sôbre direitos de
professores da Esoola Superior de Agricultura e Medicina
Veterinãria (discussão única).

Levanta-se a: Sessão ás f5 horas e f5 mi
nutos,
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Presidência dos Srs. Antônio Carlos. Presidente, e Pacheco
de Oliveir3, fO Vice-Presidente.

1

ÁS 14 11oras, comparecem os Srs.:

AntOnio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barce
los, Fernandes Távora, Álvaro Maia, Cunha Melo, Alfredo
da Mata. Mário Chermont, Veiga Cabral, Moura Carvalho,
Magalhães de Almeida, Costa Fernandes, Godofredo Viana,
Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, José Borba, Pontes Viei
ra, OdOIl Bezerra, Iren~ Joffily, Berecliano Zenaide, João
Alberto, Agamenon de Magalhães, Arruda Falcão, Arruda
Camara, Augusto Cavalcanti, Simões Barbosa, Osório Borba,
Humberto Moura, Góis Monteiro, Valente de Lima, Sampaio
Costa, Guedes Nogueira, AntOnio Machado, Leandro MacIel,
Augusto Leite, Rodrigues D6ria, J. J. Seabra, Prisco Parai
so, Magalhães Neto, Arlindo Lconi, Medeiros Neto, Ar
thur Neíva, Alfredo Mascarenhas, Átila. Amilral. Negrei
ros Falcão, Aloísio Filho, Francisco Rocha, Paulo Fi
lho, Arnold Silva, Lauro Passos, Fernando de Abreu, Go
dofredo Menezes, Henrique Dodsworth, Rui Santiago, Ama
ral Peixoto, Sampaio Correia, Leilão da Cunha, Olegário
Mariano, Nilo de Alvarenga, Prado KeI1y, Raul Fernandes,
Alípio Costal1a.t, Fernando Magalhães, Buarque Nazarelh,
Lemgruber Filho, M~r~ins Soares, Augusto de Lima, Mnta
Machado, . Delfim Moreira, José Alkmim, Vieira Marques,
Clemente Medrado, Furtado de Menezes, Levindo Coelho,
Celso Machado, Campos do Amaral, Carneiro de Rezende, Plí
nio Correia de Oliveira, Barros Penteado, Almeida Camargo,
Vergueiro César, Hipólitodo Rêgo, José Ulpiano, Abreu So
dré, Lacerda Werneck, Alfredo Pacheco, Lacerda Pinto, Ne
reu Ramos, Aarão Rebelo, Simões Lopes, João Simplício, Re
nato· Barbosa, Demétrio Xavier, Ascanio Tubiao, Fanfa Ri
bas, Adroaldo da Costa, Alberto Diniz, AcirMedeiros, Fer
reira Neto, Va~co. de Toledo, AntOnio Rodrigues, Antônio
Pennafort, Sebastião de Oliveira, João Vitáca, Alberto Surek,
Edvald Possolo, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Car
valho, Augusto Corsino, Horácio Laier; Pedro Rache, Ale
xandre Siciliano, Pacheco e Silva, Rocha Faria, Gastão de
Brito, Teixeira Leite, Abelardo Marinho, Morais Paiva (11.8).

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de 118 S1'8. Deputados. '

Está. aberta a Sessão.
O Sr. Álvaro Maia (Suplente, $ertVindo de 2° Secretárú:i) ,

procede â l-eitura da. Ala da Sessão anteoodente, a qual 6 posta
em discussão.
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O Sr. Paulo Filho - Peço a palavra.
I.o Sr. Presidente - Tem a palavra, sObre a Ata, o nobre

Deputado. -

O Sr. Paulo Filho (Sóbre a Ata) - Sr. Presidente, pedi a
palavra, sObre a Ata, para trazer ao conhecimento da M
sembléia que a censura do Govêrno proibiu, hoje, que o
Correio da Manhã publicasse um artigo que era o testemu
nho público de reconhecimento á obra do administrador pa
triota e revolucionário sincero que é o Sr. José Américo.

O artigo é muito mais de justiça do que de simples
elogio e louvor a êsse guia e animador da Revolução, que
tem prestado os maiores e os mais beneméritos serviços ao
país. (Muito bem.)

V. Ex., Sr. Presidente, me permitirá ler o artigo, que
não é longo:

"O candidato -'- Há entre os políticos da Consti
tuinte uma divergência quanto á fórmula para a
eleição do próximo futuro Presidente da República.
Mas hã um acôrdo tácito, mai6ria evidente,' quasi
unanimidade tocante, neste ponto: o candidato vito
riosodeve ser o Sr. Getúlio Vargas.

Assim, após três anos e quatro meses de exer
cício dos poderes que se atribuiu, e em que tanto
se· declararam os homens inclinados a revogar hábi
tos condenados, a Revolução volta ao que era em ou
tubro de 1930: o Sr. Getúlio Vargas é ainda seu
chefe e deve tornar-se o pfesidente constitucional da
República, por fôrça de apparelhos de influência po
lítica por êle mesmo criados, mantidos e aprovei
tados.

Há neste desenlace um capítulo de psicologia a
escrever. Há também a tristeza de umadifficuldade:
a Revolução não improvisou nenhum homem novo
para ganhar a confiança do país no desenvolvimento
do seu· domínio sObre êle.

Ora, essa dificuldâde é- aparente. Não pode ser
erigida em argumento nem mesmo de partido e.muito
menos em razão de Estado, como já foi invoca;dll.

Não pode ser razão de Estado, em face da per
feita normalidade com· que se processa o trabalho de
restauração da oMem constitucional. Não- pode ser
argumento de partido, porquê, napr6pria treva dos
desenganos acumulados, no seio mesmo da Revolução
desencantada, há uma clareira· guiadora: há o nome
do Sr. José Américo.

Imenso êrro será o dos constituintes que estejam
porventura a supOr a eleição do Presidente da Repú
blica um mero incidente ele escrutínio, mesmo con
fiada á sabedoria de sua escolha exclusiva; A escolha
não valerá pelo escrutínio. O escrutínio, simples des
fechode um processo, é que se recomendará ~ela
oGscolha. .

O povó não é chamado a eleger, com a manifes
tação direta do sufrágio -universal. Motivo a mais
para que lhe não dêm os políticos ~ sensação de lhe
liaverem usurpado,. sinão um direito, queêste não
consagra o decreto de convocação da Constituinte,
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pelo menos uma esperança: a mesma esperança -de
que o quevencêra em 1936 fôra menos um pla.no
de estado-maior do que uma idéia argamassada em
muitos sacrifícios.

Os constituintes não são tão livres quanto talvez
lhes pareça - e Deus os inspire para que isto lhes 
não pareça - na função de eleger o Presidente da
R.epública. A cédula de voto será o produto da von
taõede cada um; mas essa vontade tem ligaéóes mis
teriosas com a expectativa da Nação, é uma espécie
de corrente eletrica. a que é indispensável não dar o
ensejo dos curtos circuitos, qualquer coisa a preser
var de enganos funestos. O problema político deante
qual êles se encontram é de uma transcendência sem
igual. ~les devem resolvê-lo fugindo ás marcas vi
ciosas do passado, fugindo igualmente ás tentativas
aventurosas, mas não fugindo, de modo nenhum, da
Revolução.

É na consideração. dêste último ponto que a per
sonalidade do Sr. José Américo toma as refulgências
de um imperativo. Pe todos os homens que a Revo
lução trouxe ao govêrno foi êle o que revelou, in
discutivelmente, maior espírito de abnegação,
quasi seria melhor dizer simplesmente maior
espírito, tanto suas· ativ~dades e suas lutas, aureo
ladas pelo senso da renáncia, se encaminharam pa~

um systêma verdadeiramente de govêrno, dando-se
á palavra gOverno o. significado de direção, de coer
ção moral pelo exemplo, de realização prática, pelo
estudo, de imposição pela honestidade dos propósitos
e de paixão pela coisa pública. Sua obra não é des
conhecida e tem um· valor extrínseco ·por onde se am
plia: é uma obra que todos compreendt:m.

A confiança de que precisa o Chefe do Estado
para afirmar sua personalidade perante o pais não
depende em relação a êle de mais nenhum ato como
não dependeria de nenhuma justificação: está feita.
É na identificação dessa confiança, e não nos con
chavos de bastidores. c.fUe estará a sabedoria do voto
dos constituintes.

A eleição do Presidente da República tem de ser
um ato donde emane sobretudo a autoridade: a au
toridade, a um t~mpo, para o eleito e pára oselei
tores. Dentro do arnbito da Revolução, dentro mesmo
do partido da Revolução - vamos assim restringir
e não -restringimos sinão para melhor evidenciar 
existe o bomem capaz de, por sua única presença,
realizar êsse milagre. Tal hamem é o Sr. José Amé
rico. .Sua candidatura' terá, além dos demais, êste
atributo inicial: oomeça por não ser a sua•.• "

O SR. mENto JOFFILY - Permita V. Ex. um aparte.
"Começa por não ser sua", ãiz V. Ex. muito bem, porquê
o Sr. José Américo, por dever de lealdade~ pelo apOio que
tem merecido do Dr . Getúlio Vargas, jámais faria qualquer
movimento em prol de sua própria candidatura. Nas re
formas de vulto no Ministério da Viação, na grande obra

·do nordéste teve o Sr. José Américo todo o prestígio do
Chefe do Govêrno. Seria menos elegante que, hoje, se fÍ
zesse candidato contra a candidatUra deS. Ex.



-102-

o SR. PAULO FILHO - Vou continuar a leitura:

"Elegendo-o, a Constituinte dotará a Nação com
um servidor a cujo respeito não haverá a possibi
bilidade de· nenhuma reserva de ordem nacional. Mas
não será êste, comquanto grande, o maior bene.ffcio
de sua decisão, porquê ela terá. também incutido no
animo dos brasileiros, dos brasileiros que tiveram
esperanças, o conforto de recon~ecerem que ainda es
tamos em uma época onde se não espera em vãot

1:ste artigo, Sr. Presidente, testemunho público do.re
conhecimento nacional ao valor dêsse homem de bem no
8'Ovêrno, foi impedido de publicar-se pela censura; e assim,
pela volúpia do arbítrio e da prepotência, oprimindo a li
berdade de Imprensa, colocou-se essa censura odiosa do
govêrno contra o próprio govêrno I

Devo acrescentar, mais, para juízo dl\ Assembléia, que,
nêste gov~rno, dois Ministros de Estado, os Srs. José Amé
rico. e Juarez Távora, habituados a não terem medo da
opinião pública, se consideram injuriados si a censura, por
qualquer· motivo, se exercer no sentido de evitar a livre
crítica dos seus atos.

O SR. IRENto JOFFILY - Muito bem.
O SR. PAULO FILHO - Por uma coincidência, entre

tanto, o artigo, que e:'a de apresentação da candidatura do
Sr. José Américo, á. presidência da República, a censura
o vetou ostensivamente, ooÍlSiderando o louvor á. obra de
um grande Ministro da Revolução como coisa perigosa e
nociva á. ordem e ás instituieões revolucionárias I

Era. o que tinha a trazer· ao conhecimento da Assem
bléia entre indignação e pesar, por ver que, numa cidade
dequasi dous milhões de habitantes, aos quais I) Sr. José
Américo acaba de prestar o maior dos serviços do atual
regime, que foi o de baratear a vida da população, forçando,
nos contraÚ>s extorsivos, que vigoravam, o cancellamento
da paga em ."ouro", um jornal, das tradições de indepen
dência, de altivez e de civismo, como é o Correio da Manhã.
jornal de opinião e que vive exclusivamente na defesa dos
interesses do povo. não pudesse hoje lemhrar a esta Assem
bléia soberana, como ato de patriotismo e de sabedoria
política, a conveniência dela eleger o Sr .. José Américo para
futuro presidente constitucional da República .. (Muito bem;
muito bem.· Palmas. O orador é cumprimentado.)

2

o Sr. Presidente - Meus Senhores: peço licença para
lembrar· aos prezados colegas da Assembléia Constituinte o
seguinte dispositivo do Regimento, que ela mesma votou:

"O Deputado só poderá falar sObre a Ata, para
retificá-la" .

É· sempre .dos maiores o constrangimento que· sinto ao.
ter de chamar a atenção de qualquer dos colegas sObre a
observancia dós dispositivos regimentais. E é em conse
quência do propósito de. evitar êsse. constrai:lgimento, que a
tolerancia da Mesa. tem consentido o extremo de, acerca. da
ata, se pronunciarem discursos que nada têm. com a mesma
e, sobretudo, nada aduzindo em sua retificação.' .

. \
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, Peco, pois, aos prezados colegas um grande favor: o de,
correspondendo a êste constrangimento que estou confes
sando, por sua vez se considerarem também muito constran
gidos, em cada opodunidade que tiverem, para desatender
ao pedido que, com o maior empenho, lhes faço. Rogo-Ihes
que s6 solicitem a palavra sôbre a Ata para o fim rigorosa
mente inscrito no Regimento, qual o de obterem a retifica
ção dessa mesma ata. Espero ser atendido. (Muito bem.)

Em seguida, é aprovada a Ata da Sessão an-
tecedente. '

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente•.

O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário, servindo de 1°),
procede á leitura do seguinte

EXPEDIENTE

Representação:
Do Sr. Alfredo Augusto Ribeiro Júnior, capitão do

~ército de :{a Linha, suplente ,de Deputado a esta As
sembléia pela "Alianca do Partido Trabalhista Liberal" do
Amazonas, alegando um incidente havido na pagadoria da
Guerra e pedindo providências sObre o mesmo.

- Á Comissão de Polícia.

Telegrama:

De Bruxelas - Ex. Presidenf.a Assembléia Nacional
Constituinte - Brasil - R.io - Le Gouvernement Bélge
tres touche de la hommage rendu" au Roi Albert exprime
à la Assemblée Constituinte sa profonde gratitude. 
Hyrn.om.

5

o Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente.
Acha-se sÔbre a mesa um requerimento que vai ser

lido.
É lido, apoiado e posto em votação o se

guinte
REQ'JERIMENTO

,Requeiro que o Sr. Presidente da Assembléia Consti
tuinte,' exprimindo os sentimentos de todos os Deputados
oficie ao Sr. Ministro da Guerra, lamentando e estranhando
a conduta, do general Manuel Rabelo ao se referir, como o
fez na entrevista que O Jornal hoje publicou, em têrmos
desrespeitosos e pejorativos á Assembléia Nacional Consti
tuinte e a todos os Deputados a ela livre e legitimamente
eleitos pelo povo brasileiro.

Saladas Sessões, em 2 de Marco' de 1934. - Augusto
Simões Lopes.

O Sr. Medeiros Neto - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.
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() Sr. Medeiros Neto (Movimento gerOl de atenç40) (Pela
ordem) - Sr. Presidente, fui, como certamente o foram
tOdos os Srs. Constituin.tes, dolorosamente surpreendido, esta
manhã, ao lêr a entrevista que o Sr. General Manuel Ra
belo concedeu a "O Jornal".

Permitiu-se aquêle General atirar sÔbre esta Assembléia
uma .das mais leg1;timas que se há, reunido.~ nêste país
(Apoiados gerai8)... '

(TrocatfTl,,-le aparteI.'

O Sr. Presidente - AtençãoI
O SR. LEMGRLTBER FILHO - São agressões que não nos

atingem.
O SR. MEDEIROS NETO - .•• agressões, que não nos

atingem, como muito bem o diz o nobre Deputado, Sr. Lem
gruber Filho, como se acaso, Sr. Presidente, ainda houvesse
lugar para que os messias de profissão continuassem a
soritis das suas salvações, ao fim das quais n!o restaria, com
certeza, dêste País senão fragmentos insulados pelas chacinas
e pelos incêndios. (Apoiados.)
. O SR. PRADO XEr..Ly - Resta saber se a entrevista é au

Untica.
·0 SR. MEDEIROS NETO - Nlio, Sr. Presidente, não há

de ser assim. Somos a expressão da vontade popular e da
soberania da Nação! (Muito bemj apoiadcl.)

Se não houves!'=e cessado li. ciranda dos pregoeiros ma
cabros da decomposição de nossa Pátria, não estaríamos aqui,
a lançar os alicerces da reconstrução constitucional da Nação.

O, SR. .AMARAL PEIXOTO - .Parece-me que se trata de
uma questão de disciplina mflitar, competindo ao Ministério
da Guerra resolvê-la, e não á Assembléia.

O Sa. LBMORUBER FILHO - A Assembléia·· foi ofendida
na sua dignidade I

(Trocam-Ie veemente, aparteI. Soam OI tímpano,.)
O Sr. Presidente - Atenção I Está com a palavra o

Sr. Medeiros Neto.

OSa. MEDEIROS NETO - ~, Sr. Presidente, car
. tamente.••

O SR. ADROALDO COSTA - A Assembléia Constituinte não
póde ser transformada. em camara ardente da dignidade na
cional.

O SR. MiEDEIROS NETO - ••• Como- bem diz o ilustre
Deputado cujo nome peço licença para declinar, Sr. Ama~l
Peixoto, é uma questão de di~ciplina militar.. que há de se
resolver sem embargo do nosso protesto. Estou certo, mesmo,
de que, para honra do Ex-éreito Nacional essa. entrevista é
apócl'if'a.

O SR. ADROALDO CosTA - O artigo· do ~orreio d.a
Manhã" rtão pôde ser publicado e a Assembléia não se m~
lindra.

O SR. MEDEIROS:NETO :..- Haverá quem seja capaz de
:.ltirar sôbre a Naçãi>, quo nós representamos, . tamanhos
labéos'll .

O sá. ,OARLOS REIs -.Os conceitos f'oramos mais ofen
sivos e devem ser repelidos pela dignidade da Assembléia.
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o SR. MEDEIROS NETO - Não há, Srs. Constituintes,
posse afirmar, ameaça alguma sObre esta Assembléia, que é
autônoma no eX3rcício da soberania nacional. O Poder Exe
cutiva está aparelhado para amparar essa autonomia' e pres
tigiaI' e assegurar as nossas deliberações. (Muito bem.
Apoiados.)

.Não pesam ameaças sóbre n6s. Não há mais lugar para
(.. caudilhismo, para os pronunciamentos militares. Não foi
Sr. Presidente, sem :-azão que a Providência colocou sObre
as nossas cabecas a luz do- Cruzeirol Nãó foi para que êle
pairasse, triste, sObre o tumulo de uma gr'ande Pátria morta.
(Apoiados) ; mas para que fosse o símbolo de fé permanente,
a resplandecer a grandeza de nossos heroicos destinos1
(Apoiados. Palmas.)

Espero que a Assembléia aprove, sob aclamações, o re
querimento .que vem de ser feito. (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é cumprimentado.)

O Sr. Simões Lopes - Peço a palavra, pela oruem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pp.la ordem, o nobre

Deputado.

O Sr. Simões Lopes. (Palmas no recin~) (Pela ordem) 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes. Talvez se tornasse des
necessário que euviesse a esta tribuna, para abordar, ainda,
o motivo que ocasionou o meu requerimento. Como, entre
tanto, sou o signatário dé!l!le requerimento, justamente re
voltado, como representante legítimo do meu país. nesta
Constituinte, com a leitura, há pouco feita, nos rec6rtes ria
"Lux", em que se me deparou a entrevista do General Manuel
Rabelo, entendi como dever imperioso vir expor melhor, pe
rante os meus pares, essa justa revolta, trazendo ao conhe
cimento dos mesmos a entrevista que foi dada pelo referido
General.

O SR. MEDEffi03 NETO - Pediria a V. Ex. não lê-la, para
evitar conste dos nossos "Anais".

O .SR. AMARAL PEIXOTO - O nobre orador·pode afirmar
que a referida entrevista é do General Manuel Rabelo? Tar
vez esteja sendo atribuida a êle I

O SR. TEIXEIRA LEITE - Nesse caso, êle se explicará.
() SoR. SIMõES LOPES - Eu insistiria perante a Assem

bléa, pediria. licença para ler os tópicos da aludida entre
vista, que justificam plenamen1d a revolta que deve causar,
em cada um de n6s, se porventura essas palavras exprimem
verdadeiramente o pensamento do mencionado General.

O SR. ViTOR RUSSOMANO - V. Ex. deve lê-Ia.
O SR. SrldõES LOPES - O jornalista fez ao General

Rabelo a seguinte pergunta:

"E a Assembléia Nacional Constituinte? Julga
que ela realizará obra de acôrdo com as necessidades
do país? - indaga.

Resposta : ~Qual nada1...... retrucou o General. Essa
Assembléia não representa. absolutamente, a vontade
e as aspirações do povo. Os seus componentes foram

. eleitos sob o mesmo regime da chamada. "velha Re
pl1blica", cujos métodos continl1am sendo adotados
com os proveitos pessoais dos políticOG, na também
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..mamada "Nova República". A eleição dos que com
põem a Assembléia foi feita pela fraude e conchavosr
e por intermédio dos conhecidos e condenados mé
todos, que o infeliz regime democrático encampa e
que tantos males têm trazido ao Brasil".

O SR. CARLOS REIS - Permita V. Ex. um aparte. Admi
ra que .a censura, que se tem mostrado tão rigorosa com ou
tros artigos, não censurasse essa entrevista, ofensiva á digni
dade da Assembléia. (Muito bem).

O SR. SIMõES LOPES - V. Ex. tem toda a razão.
Srs. Constituintes, o meu iJituito, ao assomar a esta tri

buna, foi, justamente, o de conseguir que êste debate se
tornasse sereno e que, com o fato assim claramente expli
cado á Constituinte, se limite a Casa, na resolução a ser t0
mada, a aprovar o requerimento por todos .os Srs. Depu
tados.

O Sr. General Rabelo diz, em outro tópico dessa entre
vista, que a sua viagem ao Rio tem apenas e exçlusívamente,
o objetivo de conseguir meios monetários e as providências
governamentais para concluir P. obra em que está empenhado,
de aparelhar a 7- Região Militar, de que é comandante. ti

São, efetivamente, preocupações patrióticas essas
.(muito bem), se exprimem sinceridade. A Assembléia Na
cional Constituinte representa a soberania popular, vinda do
pleito mais livre (muito bem) e escoimado de irregulari
dades, que se tem feito no Brasil, como está na conciência
de cada um de nós. (Apoiados). E eu, que dirigi as eleicões
no meu municí.Qio, posso falar de alma aberta, de conciên
eia tranquila, que não houve a violação deum s6 voto
(muito bem), não houve um só cidadão que não votasse como
entendeu. (Muito bem. Apoiados.)

Assim estou certo de que a eleição se procedeu em. todo
o pafs, em face das referências que temos ouvido àe polí
ticos e homens que sabem verdadeiramente medir a respon
sabilidade de suas palavras, em todos os recantos do' terri
tório Itacional.

Pois bem, se essas palavras saíram dos labios do Ge
neral Rabclo, sObre cujos ombros deve pesar grande res
ponsabilidade, visto que está dirigindo a 7- Região Militar,
se isso é verdade, a Assembléia Nacional Constituinte tam
bém lhe dá um conselho, mas conselho patriótico, com todo
o respeito á sua autoridade: retire-se S. Ex. para sua Re
gião e vá realizar os propósitos patrióticos que manifestou
em .sua entrevista. .

Não vejo necessidade, Sr. Presidente, de prolongar-me
por mais tempo na tribuna, certo como estou,·de que o meu
requerimento encerra proposta que está bem' aceita por
todos os meus colegas destaCamara.. (Apoiados. )

O SR. AUGUSTO DE LIMA'-É um desgravo á Nação in-
teira. (Muito bem.) .

O SR. SIMõES LOPES - E, uma vez que nos en~ontra
mos em momento feliz, tendo conseguido fórmula que veiu
conciliar todas as correntes dentro da Assembléia, para bem
e para felicidade da. nação, desejo, desta tribuna, perante a

. Constituinte, reafirmar uma declaração que já fiz pelo
"O Jornal", afim de que d~sàpareça,para sempre, a confusão
que . se procura estabelecer, tentando criar dissenções que
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não existem, e alterar propósitos elevados, que são os que
nos animam na obra de constitucionalização de nesso Paes.
(Muito bem). Quero afirmar com toda a franqueza, perante
vós, que a fórmula conciliat6ria, que reuniu e congregou
todas as correntes da Casa, após inteligentes conversações,
foi redigida pelo preclaro leader da maioria.

Alguns jornais, e ainda hoje um deles o faz, com o in..
tuito talvez de buscar melindres entre nós, têm assegurado
que essa fórmula foi redigida pelo ilustre professor e bri~

lhante leader da bancada paulista, Dr. Alcantara Machado.
Já asseverei; que assim não foi e tenho a coragem, neste
instante, de, perante vós, declarar que,. ainda que f) fosse, sob
o ponto de vista jurídico, ressalvados os princípios políticos da
maioria da Casa, pelo respeito e pela admiração que tenhG á
cul~ura e ao caráter do meu nobre e digno colega.••

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Grande brasileiro.
O SR. SIMõES LOPES - ••. eu a assinaria com 'a

maior satisfação, na certeza de que me elevaria no conceito
desta Assembléia, (Apoiados; muito bem), porquê errar é
humano, mas o que devemos condenar, o que não devemos
permitir, é que .se perSista. no êrro (Muito bem). Persistir
no êrro constitue êrro-muito maior e' as consequências disso,
em face da magnitude do assunto de que estamos tratando,
seriam infelizmente, "talvez, não conseguirmos esta bela, en
cantadora e empolgante unanimidade em que nos achamos.
para votar, serena e calmamente, a Carta Magna da nossa
Pátria. (Muito bem.)

Peco, pois, a V. Ex., Sr. Presidente, que submeta o meu
requerimento á consideração da Casa. (Muito bem; muito
bem. Palmas. Oora.dor é vivamente cumprimentado.)

Comparece o Sr. Juarez Távora, Ministro da
AgrIcultura.

O Sr. Presldent.a - Tem a palavra, pela ordem, o
Sr. Acúrcio TOn-es.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Antes do mais,
Sr. Presidente, estranho que o requerimento jáestaja em
debate na Sessão de hoje, tendo sObre êle pedido a palavra
um nobre Deputado.

O Sr: Presidente - Uma observação: o requerimento
não foi posto em debate; foi posto em votação. Estou obri
gado a conceder ~ palavra ao Deputado que a peça.

O SR. ACÚRCIo TÔRRES - Quero discutir o requerimeI'.
to, como os outros oradores, que me precederam.

O Sr. Presidente ~ V. Ex. falará, pela ordem, sôbre o
que quizér:

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
não é essa a primeira entrevista dada pelo· Sr. genera.l Ma
nuel Rabelo. No ano de f933; concedeu várias.

O SR. LEMGRUBER FILHO - Mas a Assembléia não es
tava reunida.

O SR,AcÚRCI0 TORRES - Nessas entrevistas, por cert,o,
não ofendeu a Assembléia Nacional nem qualquer de seus
membros, mas ataoou, fundo, a forma de govêrno em que
vivemos. '
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O SR. VíTOR RUSSOM.4.NO --' É questão doutrinária.
O SR. AMAnAL PEIXOTO - O militar, no Brasil, precisa

ser castrado: não pode ter opinião. Se a emite, est.á logo
sujeito á censura.

O SR. VíTOR RUSSOMANO- Opinião doutrinária - está.
muito bem.

O SR. ACÚRCIO TORRES - O referído general de há
muito vem emitindo opinião sObre vários acontecimentos
de ordem' política que se passam no País.

Prezo, come os. que mais a prezem a soberania desta
Casa, e da matéria me .hei frequentemente ocupado.

De todas as vezes em que tenho i.ido oportunidade de
ocupara atenção dos meus ilustres colegas •••

O SR. DÉMÉTRIO XAVIER - V. Ex. dá licença para um
aparte? O Sr. general Manuel Rabelo condenou a eleição da
Assembléia Constituinte, porquê é espírito sectário e acha.
que a ASsembléia não foi legitimamente eleita, pela parti
cipacão .10s padres e d~ mulheres... (Risos).

O Sa.VíToR RUSSOMANO - Absolutamente; a doutrina
.filosófica do Sr. general Rabelo permite, até,o voto uni
vel'sal.

O SR. ACú'RCIO TORRES - ,As ofensas do Sr. general
Manuel Rabelo, entretanto, não atingem a Assembléia nem
a qualquer de seus membro! (Muito bem). Estamos aqui
em virtude dos sufrágios que recebemos em eleições, presi
didas pela tóga de magistrados incorruptíveis e dirigidas
pelo Superior Tribunal Eleitoral, onde têm assento cidadãos
que honram. pelos seus altos merecimentos inte~ectuais e
por suas grandes reservas morais, a magistratura bl'a5ileira.
(Muito bem).

O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Graças á Revolução de 1930.
, O SR. FÁBIO .SODRÉ - Pode ser que as injúrias do Sr.
general Manuel Rabelo não atinjam a Assembléia, mas as
do comandante. da 76 Região a· atingem.

O SR. ACÚRCIO TORRES - Conforme li hoje, na Van
guarda, em entrevista concedida ao "Jornal" o comandante
da 76 Região Militar ofende a Assembléia Nacional Consti
tuinte; o que quer dizer que se atira, em cheio, contra a
própria soberania nacional.

Nem por isso, todávia, votarei pelo requer~mento, POl'
quê a Assembléia Nacional Constituinte não precisa bate:
ás portas do palácio do Catete nem do Ministério da Guerra,
deplorando e estrannando atitudes, quando todos nós devemos
esperar que o Sr. general Góis Monteiro, hoje á testa do
Ministério. da Guerra e chefe hierárquico do Sr. general
Manuel Rabelo, comandante da 7& Região, há de tomar" por
certo, .as providências necessárias para qne um subordinado
seu não esteja, a todo ins!:mte, com assacadilhas contra a
Assembléia Nacional, isto é,contra a própria Nacão Brasi
leira, por suas terras, por suas gentes e por seus represen
tantes.

O SR. RENRIQUJl: DoDSWORTR - E veja V. Ex.: a cen
sura impediu a inserção de um artigo no "Correio da Ma
nhã", 8; favOr de um Ministro de Estado, enquanto não afia
em relação· ás declaraljões. do general Manuel Rabelo contra

a Assembléia Nacional Constituinte.
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o SR. AMARAL PEIXOTO - :a:sse é O aspécto mais inte
ressanteda politicagem da Nova República.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Interessantissi~o.

O SR. ACúRCIO TORRES - Tal, Sr. Presidente, é
a atitude da censura, cbefiada, como se sabe, pelo gabinete
do ministro de Estado do Interior e Justiça.

Realmente, enquanto apreciamos o nosso ilustre colega
da bancada baiana, Sr. Paulo Filbo, trazer, da tribuna, ao
conhecimento da Nação que não pôde o "Correio da Ma
nbã" publicar, em suas colunas da edição de hoje, artigo
levantando a candidatura á Presidência da República do
honrado ministro da Viacão, no mesmo dia, na mesma ma
nhã, vamos encontrar, nas colunas de outro órgão de pu
blicidade - "O Jornal" - a entrevista do Sr. general
Manuel ltabelo, por demais ofensíva á soberania nacional.

O SR. ABREU SoDRÉ - As acusacões atribuídas ao Sr.
general Manuel Rabelo são insubsistentes; não podem atin
gir nossa dignidade. Fica de pé o ato de indisciplina, cuja
reparacão cabe exclusivamente ao Govêrno.

O SR. ACÚRCIO TORRES - Se as ofensas do senhor
general Manuel Rabelo não podem atingir a homens livres,
independentes e dignos, como nos prezamos de o ser, as
palavras de S. S. ficam apenas no círculo limitado da dis
ciplina militar; e quem deve dar orientação, quem deve dis
ciplinar as nossas íorças de terra, seus oficiais e praças,
não é a Assembléia Nacional Constituinte, estranhando, deplo
rando, talvez por êntre lamúrias, baver sido por êsse general
ofendida. Cumpre-nos, pois, esperar, impávidos, firmes, de
pé, por que o ,Sr. ministro da Guerra..•

O SR. FERNANDO MAGALHÃEs - E o Sr. Cbefe do Go
-vêrno Provisório.

O SR. ACúRCIO TORRES - .,. interpretando o sen
tir do Chefe da Nação, bá de determinar o .corretivo que
merece êsse general.

São as razões que tenbo para não votar pelo requeri
mento como está formulado; pronto, conforme me acho,
a votar por que conste da ata de nossos trabalbos um pro
testo que expresse a nossa repulsa a tais ofensas. (Muito
bem; muito bem. Palmas.)

O Sr. Fernando Magalhã'3s - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado. .

O Sr. Fernando Magalhães (Pela. ordem) - Conforta.,
Sr. Presidente, assistir-se ao movimento de oposição e de
protesto ás palavras que -contra a Assembléia Nacional Cons
tituinte foram divulgadas pelos jornais da manhã.

Toda a Assembléia, movida pelo mesmo pudor, levada
pelo mesmo sentimento' da mais ·alta dignidade, como uma voz

'só mas, ao mesmo tempo, tonitroante, soube trazer a êste re
cinto a demonstração viva de que ela vibra, na bora preci
sa, diante das agressões .extranbas,

- E eu, ainda hoje arolado na lista singela dos 12, que
tantos foram os apostolos, eu, que me levs.ntei precisamente
oontra a primeil'a incursão extranha nesta Assembléia, vejo
agóra que toda ela, sem excecão, vem para o meu lado, to-
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ma energicamente uma decisão, arrosta as altas patentes
militares, e, o que é mais, as altas patentes efetivas, em
bora não· quisesse arrostar as altas patentes' honorárias (ri
sos), arrosta, com coragem extrema, toda essa gente que se le
vanta contra a A.qsembléia Nacional Constituinte e vem trazer,
ao Povo que nos julga, ao Povo que para aqui nos mandou, a
segurança de que a soberania dêsse povo, mau grado 'a des
crença matemática do Sr. Pedro Rache, está de pé a desafiar
todos quantos quéiram sObre ela emitir as suas indicações ou
os seuS conselhos, e o que é mais, as suas ordens. Sim, porquê
está no meamo quilate, é. da mesma esLT'lltura aquêle julga
mento que mandá. façamos isso -9U aquilo, a conta de opi
niões emanhas, como aquele. outro que. afirma estamos pro
cedendo mal. {Apoiados e não apOiados.) E si fosse por acaso
preciso, eu diria que o fáto de alguém nos julgar Çlal indi
cariaque, pelo menos, reconhecia atividade embora errada na
Assembléia; mas o fato de alguém nos ordenar implica em
nos conferir diminuição de passividade. 01"8., Sr. Presidente,
estreamos todos nesta Assembléia com a evocação· dolorosa dos
que haviam passado pelo Parlamento do Brasil após a Repú
blica, e vimos que o Poder Legislativo veio a este pretório, so
freua condenação da maioria, recebeu sentença, as mais duras
apóstrofes, as. mais veementes . Era o corpo legislativo da
República, do qual infelizmente não .fiz parte, inas vários

-dos Srs. Constituintes dêle participaram. Nesse momento,
a significação revolucionária estava precisamente esclare
ciaa na honrada palavra do Cbefe do Govêrno Provisório,
quando, estudando o país, antes da Revolução, soube dizer,
com toda 3 verdade no seu manifesto á Nação, em Maio de
1932:

"O 20 Estados em que se subdividiu o mapa do
Brasil .debatiam-se presas de govêrnos oligárquicos
que exploravam, e-m beneficio próprio, asposicões e
os proventos necessários. Os governadores elegiam
os Presidentes da República. Os deputados eram sim
ples mandatários da voatade arbitrária dos régulos
estaduais".

Ora,!oi justamente para apagar ,essa recordação, foi
para fazer desaparecer ês~e nefasto principio .em que se de
batia o Poder Legislativo da República que se fez a Revolu
çãocom todos os seus heroismos, com· o seu séquito de tris
tezas, com o seu conjunto de lagrimas e com as suas palmas
de vitória.

Se ~oi para isso, temes que nos levantar contra a .opi
nião forte., (ple nos. representamos aqui,. uma representa
ção conveniente, acbsando-no& de inutilidade.

AhISr. Presidente, se me fosse permitido juntar al
guma coisa a êsse requerimento de alta significação cívica· do
nobre leader riograndense, eu pediria que se o exten
desse também a todos aqueles que, até boje, têm tratado con
tra.â. Assembléia, de regras' impositivas e críticas. severas;
que se colocasse. ao lado da suposta 'entrevista a declaração
do. senborMinistro da Justiça;. propalando ira Assem
bléia votar, o que já estava resolvido por quatro Interven-
tores ,dos Estados! .

O SR. ALOfSIO FILHO -,Aliás báum comunicado ofi
cial do zeade'r.da Assembléia. Si não me engano, os jornais
publicaram i881».
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o SR. MEDEIROS NETO - É uma injustiça que o oradór
comete para com o Sr . Ministro da Justiça. E é de lamen
tar que, no momento em. que se levanta a Assembléia em
protestos contl'a uma agressão, V. Ex. faça digressões, no
sentido de justificar essa mesma agressão!

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - De uma agressão
para uma digressão, a diferença é pequena. (Trocam-se
apartes.)

O SR. ViTOR RUSSOMANO - É regressão.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Talvez para pro

veito de V. Ex.

Como me conforta a palavra do Sr. "leader" da Assem
bléia, naturalmente conhecedor profundo de todos ésses mo
mentos graves que tem sabido encarar, com sobranceria, os
instantes mais notáveis da sua vida pública! Como me con
forta a palavra de S. Ex., porquê estou e estava certo
de que V. Ex. vinha dizer que essa noticia não era verda
aeiral

O SR. MEDEIROS NETO - E não é verdadeira. O Sr. Mi
nistro da Justiça não afirmou que houvesse qualquer deli
beração a ser imposta á Assembléia!

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - E acredito tanto,
Sr. "leader", que quando os jornais da manhã trouxeram,
em negrita, em grande destaque, enquadradas, as palavras
do Sr. General Flores da Cunha, dizendo que estava' pron
to a vir "de armas na mão", eu tão pouco acreditei. E não
acreditei, Sr. Presidente .. - aí para provar, Exmo..'Sr.
"leader" como procedo lealmente - não acreditei, porque na
mesma imprensa da manhã eu tinha lido o sensatissimo arti..
gO do Sr. Deputado Pedro Vergara, onde se lê que "póde ser
sustentado com armas nas mãos um homem OU um povo. es-

. bulhado nos seus direitos, C01ll() aconteceu em 1930, mas
sustentar com armas nas mãos um candidato, isto é, um
homem cujos direitos· aindá não foram violados e, como can
didato, ai!lda não passou pelo batismo pacífico das urnas,
não tem mais do que uma expectativa de direito, seria um
desproposito chocante".

Aí está, Sr. Presidente, como me consolei dessa notícia
mavortica .- de armas nas mãos - diante do comentáric;
sensato do ilustre Deputado pelo Estado do Rio Grande do
Sul, tanto quanto me consolei diante da acusação unanime
ou, melhol", da notícia unanim~ dos jornais a respeito com a
palavra sedativa do eminenUsMmo leader da maioria, a
quem agradeço êsse conforto.

O SR. VITOR RUSSOMANo -Hoje é o dia da Consola
ção... (Risos) ~

OSR. FERNANDO MAGALHÃES -:- Consolam-se os afli
tos.

O SR. ViTOR RUSSO:MANO- V. Ex. é o mais aflito de
todos.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES -. Estou derraman
do paz· balsamica, em favor dos aflitos porquê não receiam
perder o rumo.

O Sa. VITOR RUSSOMANO - V. Ex. tem sido muito bal..
samico•••
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o SR FERNANDO MAGALHÃES - Agóra, Sr. Presiden
te, estamos nas vésperas de um grande êl'1'o.

O Sr. General Manoel Rabelo é nomem digno dos maio
res respeitos, pela sua absoluta integridade moral; e, em
bora discordemos dêle, pelas suas doutrinas políticas e so
ciais não desconheceremos a figura íntegra que é êsse no
bre cidadão.

Justamente' quando aparece artIculada. por essa voz uma .
censura a esta Assembléia. áh I como me satisfaz saber que
ela tomará todos os cuidaáos, que ela terá todos os cari.
nhos com a sua soberania e que não permitirá, naturalmen-
te muito proximamente em torno. de um principio, que é
um pretesto, mas dentro de uma preocupàção subalterna, que
a queiram ameaçar I

O .SI\. .ALcANTARA 1lAcHADo - Não apoiado I Não ha ne
nhuma preocupação subalterna, .••

O SR. FERNANDO MAGALIUES - V. Ex. está desa
poiando o meu silencio.

O SR. ÂLCAN'1'ARA MAcHADO -. • •• nem da bancada pau
lista, nem da Assembléial V. Ex. não póde atribuir intui
tos subalternos aos seus colegas.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES -Ou V.Ex. ter
mina o meu pensamento, para justificar o seu áparfe, ou

. V .. Ex. dá; positivaxnente, uma prov~ de que foi inopor-
tuno. '

O Sa. ALcANTAM MACHADO .- V. Ex. já colocou premis
sas, das quais decorre, neeessárlamente, seu pensamento.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Eeu insisto em
dizer, Sr. Presideníe, que esta subdivisão de. tempo e de
horas, no regime de um internato bem disciplinado, Dll)
atende· SÓ o interesse de se concluir uma oonstituição imedia
ta, uma constituição a todo o pano.

O SR. NEREU RAMos -- Reclamada pelo interêsse da, Na
ção.

O SR. FERNA.l\IDO MAGALHÃES - Concordo aqui es
tarmos com êsf..e propósito. Mas não tenham os excelentíssi
mos Constituintes dúvida alguma de que sObre nós não pesa
apenas a critica vigilante do S1'. General Manoel Rabelo•

. SObre nós pesa a critiéa vigilante de toda a Nação, que não
nos perdoará, .sabendo esta .,Nação, que os homens' arruina·
dos são como os.velhos tron~os que ao menor sopro do vento
cáem por terra, esmagando as árvores novas. Estamos come
tendo um assassinio á distancia; estamos assassinando o fu
turo, que é a mocidade p.e nossa terra; que não póde ser
exemplificada desta· maneira. Ela tem as grandes responsa
bilidades. 9 nos dará a lição, porquê, quando chegar o mo
mento da grande ação, podeis ter a certeza de que se verifi
cará o que anuncia o Evangelho - "Os moribundos enterra
rão os mortos".: (Muito bem;' muito be.m• .O orador é cum-
primentad.o.) , " ' . .

O' Sr. Amaral Peixoto-'Peço a palavi'a, pela ordem.

. .' O Sr. Presidente '- -Tem a palavra .0 nobre Deputado,
pela ordem. . '
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o Sr. Amaral PeixoW ~Pela ordem). - Sr. Presi

dente, passado o primeiro instante de revolta, que me trouxe
o conhecimento da indicação apresentada á Mesa, venho
discutir êsse assunto sob dois aspectos. O primeiro é o
da incoerência do leader da maioria. .

S. Ex. que, em todos os pedidos de informações, se
manifestou, em tese, radicalmente contrário á sua aprova
ção, hoje, é o primeiro a assomar á. tribuna, pua pedir com
veemência.~ o deferimento da indicação~ agindo, portanto, de
modo inverso lW que antes afirmára.

O SR. MEDEIROS NETO - Da parte de V. Ex. há dois
equívocos: o requerimento-protesto nada sugere ao Sr. Mi
nistro da Guerra, nem lhe pede informações. Se as pedisse~

a1iás~ não haveria assunto que mais justificasse tal atitude
da Assembléia, porquê estão em jogo a sua dignidade, a sua
própria existência. •

O SR• .AMARAL PEIXOTO - V. EX. foi sempre con
trário aos requerimentos de informações,. por causa do Re
gimento Interno. Ha de concordar comigo em que um pedi
do. de informações é muito menos grave do que uma suges
tão a um membro do Poder Executivo para punir um Oficial
superior. V. Ex. exige~ em name da Assembléia, que o Se
nhor Ministro da Guerra, tome providências contra um ge
neral do Exército. Coloca-se, ass~ acima da autoridade
daquele titular.

O SI\. RAUL B1'1"l'BNCOURT ....: Não há poder superior ,
Assembléia Nacional Constituin~.

O SR. AMARAL PEIXOTO - Deixo de lado a incoerên
cia do leader da maioria, 4J)edindo, antes mesmo que o signa
tário do requerimento fosse á tribuna, a sua aprovação;·
apressando-se .em subir á tribuna, dando. uma demonstra-··
cão do estado de espírito de que se achava possuído; deixo
de lado esta parte da incoerência do leader, para chamar a
atenção da Assembléia para o outro aspecto da questão.

Quem nos afirma que eB8ll entrevista publicada ~la
Vanguarda é realmente verdadeira e dada pelo general Ma.;.
nuel Rabelo?

O .SR. MEDEIROS NETO - Declarei da tribuna que não
acreditava que a entrevista fosse verdadeira.

O SR. AMARAL PEIXOTO - Oh' Se V. Ex. fez tal de
claracão, deveria ter aguardado a· confirmação e não dar
apoio ao requerimento.

O SR. MEDEIROS Nm'O - Damos a palavra ao Sr. genem
para desautorizar as declaracões postas em seus lábios. -

. Sr. Presidente.. não sei· como receberá o Exército um
pedido de informações, ou, por outra, não um pedido de in
for:mações, mas uma sugestão, para punir um oficial su
perior, que é uma honra para qualquer Exército do mundo,
um oficial que, da administração de São Paulo, saiu· coberto
de louros; um oficial, revolucionário convicto, que mais ao-'
freu em nome da revolucão, que é uma glória para o Brasil.
Tem êle, entretanto n~te momento, o· seu nome enlameado
(Nãa apoiados.) Porquê?

A realidade é uma só. Quero que toda a Nação saiba
que isso representa nada mais, nada m e no 8 do
que uma manobra política (NlJ.o apoiado".). Assistimos a
essa eterna campanha. O ilustre leader tliz que deseja in-
V~.~ 8
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terpretar OS sentimentos da Nação Brasileira, entretanto,
Sr. Presidente, quando da indicação do Sr. Medeiros Neto,
a nação inteira repudiou a inversão dos, nossos trabalhos
(Muito bem) e S. Ex. e a maioria apoiavam essa indicação.
Então não havia a soberania da Assembléia; havia apenas o
interesse da politicagem. (Apoiados, não apoiados, palmas.)

É isto o que me revolta. Não sei e não quero me en
volver nessa trama da política. Sou sincero e aqui estou
para defender, com denodo, o meu mandato.

O SR. RAUL BrrrENCOURT - E nós também.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Estou revoltado, e a mi

nha revolta, estou certo, é a de todo o Exército, é a de toda
a Marinha!

O SR. FANPAS RIBAS - Aqui é a revolta da Assembléia,
é a revolta da Nação I

O SR. RAUL Bl'Í"I'ENcoVRT - O Exército está acima da in
triga de V. Ex. Não se presta a isso.

O SR. ALcANTARA MAcHAIX> - O que a Assembléia pre
eisa a!irmar e a reaCirmar é a supremacia do Poder Civil.

O SR. AMARAL PEIXOTO - Não estou contestando
isto; estou declarando que o Exército e a Marinha devem~
tar. neste momento. revoltados contra essas' manobras a que
os vivem arrastando.

Não desejo. por mais tempo. agitar esta tribuna. Reser
vo-me para votar contra a indicação e Caço um apêlo ,As
sembléia para que aguarde, antes de aprovar tal matéria, o
pronunciamento do Sr. Ministro da. Guerra e as providên
cias que entenda dever tomar. (Muito bem.)

Termino, Sr.' Presidente. pedindo á Assembléia, mais
uma vez, desculpas por esta revolta, que é ade um.e8pfrito
que quer trabalhar com sinceridade por um Brasil melhor,
por um Brasil onde os seus !ilhas se sintam livres. daquela
máquina da politicagem que nos levou á revolução de 1930;
um .Brasil em que os bastidores da polflica sejam os' cená
rios da nação brasileira e onde não haja mais esses concha
vos que aviltam, revoltam e deprimem a nacionalidade.
(Muito bem; muito be1n.. Palmas, O orador é cumpri
mentado.) .

O Sr. Henrique Dodsworth .- Peço a palavra, pela
ordem.

O Sr. Presidente - Tem li palavr&. pelra ord3m. o nohre
Deputado. .

. O ·Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, desejo ser breve e claro. Não tomei, diretamente, co-
nhecimento da entrevista que é objeto de debate, neste instan
te, debate que a tolerancia de V. Ex. "'- que eu aplaudo-per
mitiu se fizesse com expressa infringência do Regimento desta
Casa. .

O· Sr. Presidente - Estimarei saber as razões da obser
vação de V. Ex. ,para que a tome em conta, de outra vez.
pelo menos. .

O SR. HENRIQUE DODSWORTH...:.- Estamos todos fa
lando pela ordem, e, pela ordem, não se podem dis"utir ,re-
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.querimentos. E' um privilégio que V. Ex. concedeu li maio
ria desta Assembléia e de que me estou prevalecendo.

O Sr. Presidente - Tomarei na devida consideração
:a observação que o nobre Deputado acaba de fazer • (Riso,. i

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Era meu intuito,
Sr. Presidente, solicitar dos apresentantes dêste r~queri

menta uma modificação na fórmula de que se valeram, para
manifestar o protesto da Assembléia em face das declarações
atribuídas ao General Manuel Rabel0. Isto porquê não me
parece coerente com a atitude anterior mantida pela maioria
.da Assembléia dirigir~se esta, diretamente, a um Ministro de
'Estado, para solicitar providência de ordem estritamente
:administrativa, desde que está firmado pelo leMe?' da maio
Tia a praxe de não seremaeeitos os requerimentos de infor
mações sOb~e os atos do Govêrno.

o Requerimento em debate, por conseguinte, Sr. Presi
-dente, é uma incoerência da maioria, que não aceita M expli
cações sObre os atos do Govêrno e que, no entanto, se julga
no direito de sugerir atos administrativos aos mandatários
do Poder.

se, portanto, a fórmula usada nesse protesto fosse uma
simples inserção, na ata dos nossos trabalhos, dos sentimen
tos - e, neste éaso, êles serfam coleUvos- que resguardas
sem os melindres· desta· Assembléia, em face das declar8.OÕes
imputadas ao General Manuel Rabelo. não teria dúvida al
-goma em bomologá-In com o meu voto.

Acabo, entretanto, de ouvir a deelar~ão do nobre lead.e1
~a maioria, Sr. Medeiros Neto; de que S. Ex. não acredita
llaveracidade dessa entrevista.
1>it.ad~.SR.Soyro Frr..HO - Então. o requerimento foi preci-

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Nessas condições,
'Sr. Presidente, pergunto: Se a entrevista não é verdadeira,
como vamos censurar o seubipotético autor e, muito mais
-ainda, envolver nesse protesto a figura do Ministro da Guer
ra, que deveria ficar alheio a essa fase preliminar da nossa
l1tuação?

O SR. SoUTO FILHO - O Ministro terá de aplicar para o
caso o Regulamento do Exército, seé que éSSb Regulamento
foi transgredido.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Ou a entrevista
-existe. e neste caso voto para que se lnstra na ata de nossos
trabalhos o nosso protesto, ou não existe, como declarou o
Zeader da maioria, e neste caso estamos fazendo uma tem-:
pestade num copo dágua. (Muito. bem; muito bem.)

O Sr. Daniel de Carvalho - Peço -a palavra, pela. ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputadc.· -

O Sr. Daniel de Carvalho (Pela ordem) - Sr.President.P"
não sei si Dum· ambiente aquecido pela paixão política,
-caberá uma palavra. serena, .de qUem representa aquele
:senso grave da ordem, de que falava· João Pinheiro.

Acha-se presente, nesta .Casa, um ilustre Ministro do
4Govêrno Provisório, e S. E.'C.. certamente há de estar· Stir
preendido com o. requerimento aquí apresentado, o qual teve
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. a prestigiá-lo a assinatura de um dos homens a quem mais
acato e venero nesta Casa, o ilustre leader da bancada do
Rio Grande do Sul, Sr. Simões Lopes.

O SR. ACÚRCIO TORRES _. Toda a Assembléia dispensa
a S. Ex. o merecido aprêço.

O SR. SIMÕES LOPES - Agradecido aos nobres colegas.
O SR. D_4.NIEL DE CARVALHO - Compreendo, per

feitamente, a situação em que S. Ex. ficou ante a entre
vista publicada no O JornaL; permita-me, porém, S. Ex.
que lhe fale com' a minha habitual franqueza: reputo pre
cipitado o requerimento, porquanto importa êle em uma.
desconfiança ao Govêrno Provisório. .

oSa. DEMÉ'nUo XAVIER - Não apoiado. .Absoluta
mente.

O SR.DANlEL·DE CARVALHO - Fará V. Ex. o obsé
quio de· ouvir-me até ao fim.

Ouando inaugurámos os nossos .trabalhos, aqui veiu O'
Chefe do Govêrno Provisório e, em discurso memorável,' de
clarou que se orgulhava desta Assembléia, sentia-se forte'
para garanti-la e estava pronto para dar~lhe todos .os ele
mentos de segurança, para que ela tivesse o devido respeito
e pudesse trabalhar com serenidade e dar' ao país as insti-
tuiçóesnovas. '

Por que, pois, duvidar um só instante da sua palavra 8'
supôr que S. Ex. se afaste dêsse propósito?

O SR..l>BMtTRIOXAVlER - Quem está duvidando?'
:e: V. Ex. quem está duvidando e procura, com () seu dis
curso, fazerpolftica.

O SR.. A.cm\cIo TÔRRES - Oral Pelo amôr de Deus f. ••
V. 'Ex. édeuma' agressividadeextr&ordinãriat Em torno-
do, casa, ,não se está fazendo política. .

O SR.. DEMÉTRIO XAVIER - Está se fazendo política, e-
V,~ Ex. 'é politiqueiro contumaz. .

. O SR. AcúRcIO TORRES - Não o 'sou; mas, já agora, a
politiqueiro é V. Ex.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não ignora V. Ex.,
Sr. Presidente, e conhece'· a Camara, a minha sinceridade,.
e sabem todos o qusnto sou' amigo da ordem e da lei, e, por-o
tanto, farão jusUes ás minhas atitudes e avaliarão, também,
o que há· de paixão nas palavras de meu joven antagonista
de há poúeo. Falo a palavra simples do montanhez e peço
calma e refiexão •. Com efeito, além do Sr. Chefe do Govêrno
Provisório, -há o Sr. Ministro da Guerra, Sr. General. Góis:-
Monteiro. . ' .. " ,

O Sa..ToÃo BBRAU>o ~Mas a Assembléia se quis án-
teeipar no desagravo. .

O SR•.DANIEL DE CARVALHO - Se êsse foi o seu de
'sejo, poderia. solicitar a inserção, na ata, de um protesto. e
não dirigir-se aó GovêrnoProvisório, porquê isto faz supOr
que&. Assembléia não confia nascio dO·.Chefe·~do Govàrno
Provisório e do seu ilustre Ministro daGlleI,'l"a.

O SR.,VfTOR Russol\rU.No-":Absolutamente!
O 'SR. DANIEL DE CARVALHO - O Sr. Mjnistro da,

Guerra, ao tomar. posse do eargo, 'pronunciou expressõelf'
muito cl~as que, a pedido .de .um digno .... Deputado, creio-
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que representante da Baía, foram transcritos em nossos
"Anais". Essas palavras bem revelam a 'garantia de que
S. Ex. saberá manter a disciplina no Exército, saberá fazer
cumprir a l.ei e zelar pela ordem do País.

Não entro no mérito da questão. Admitido que baja
um agravo, por que pedir ou provocar uma medida que é
obrigação do Ministro da Guerra tomar? Se é obrigação do
Gov.êrno fazer certo ato, conviria aguardar que êle agisse
ou não em desagravo da Assembléia.

O SR. ViTOR RUSSOMANO - ~ obrigação moral nossa,
também, reagir.

O SR. DANIEL DE CARVALHO- Exposta assim a mi
nha opinião, Sr. Presidente, suponho não haja, aquí, outro
objetivo senão o de se pugnar pelo deeoro da Assembléia,
no sentido de que ela sempre se mantenha á altura da sua
dignidade e da sua soberanial (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Lemgruber Filho - peço a,palavra,· pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra. pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Lemgruber Filho (Pela 07"dem) - Sr. Presidente,
habituado· a assumir sempre a responsabilidade das minhas
atitudes e, em todas as ocasiões da .minba vida. ter a cora
gem das minhas próprias convicÇÕes, venho também á tri
buna trazer o meu protesto contra aquilo que nos parece
um atentado á intangibilidade da Assembléia. (Muito bem.)

Não é, Sr. Presidente, movido por um interesse polí
tico, como há pouco declarou o meu brilhante eiJustre
amigo, representante do Distrito Federal, cujo nome pro
nuncio com a devida vênia, o Sr • Amaral Peixoto, que as
sim procedo. Não é o interesse da política que move aqueles
que, neste momento, têm voltados para o Brasil os seus
olhos, afim de, servindo-o, dar ao povo brasileiro uma Cons
tituição que seja realmente, o resultado das nossas con
vicções. (Muito bem.)

, A Assembléia está sofrendo, nêste momento, como vem
Bofrendo de algum tempo para cá, verdadeiros atentados á
Bua sooerania•••

O SR. DSMW1'JUO XAVIER - E á sua dignidade.
O SR. LEM:aRUBER FILHO ~ ••• e.á sua dignidade, como

bem diz o nobre Deputado. pelo Rio Grande do Sul.
Ontem, eram os interventores dos Estados que vinham

á Capital da República resolver pela Assembléia assunto da
l5Ua estrita competencia. (Muito bem.) Ontem,. eram esses
interventores que vinham perturbar os· nossos trabalhos, no
momento em que a nossa preocupação única era dar ao
Brasil uma Const1tuição .digna. (A.poiado•• )

HaJe; é. um .general do Exército, comandante' de um
distrito militar, que vem, .da sua região, e decl~ra que somos,
.aquí, um bando de aventureiros, :filhos da fraude e que não
representamo~ o pensamento do :Brasil.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - .8. Ex. é que não esti
interpretando .. o sent1~ do Exército, ao referir-se á Assem-
bMja da maneira porque o fez.· . '

O SR• ..Al\wlAL PElXOTO.:- Nem ogeóeral Rabeio falou
em nome do Ex4roito. . . . , .
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o SR. LEMGRUBER FILHO - Reconheço, Sr. Presi
dente, . no general Manuel Rabelo ',' grandes qualidades de, ci
dadão e de soldado, mas é preciso que o' Bra::sil saiba que
S. Ex. - até 1930, sendo oficial do Exército, :::::a engenhei
ro e dos mais competentes da Secretaria das Obras Públi
cas do Estado do Rio de Janeiro.

Então, Senhores, sem defender a República Velha, de
claro que ela não era tão má assim, pois que o Sr. Manuel
Rabelo, perseguido pelos homens da situacão, encontrava nO'
Estado do Rio de Janeiror um lugar onde podiatrabalhaI'
para viver.

Não tem, por conseguinte, o, Sr. Manuel Rabelo, razão
e motivos bastantes para agredir os Deputados que aquí
estão cumprindo seu dever. (Muito bem.)

Votarei, pois, pelo requerimento do honrado represen-
tante do Rio Grande do Sul. .

O SR. AMARAL PEIXOTO - No mesmo dia em. que "O
Jornal" publica essa suposta entr~lista do general Manuel
Rabelo, outros órgãos publicam, também. um telegrama, que
veiu do Rio Grande do SuL ••

O SR. VíTORRuBSOMANO - Não é entrevista.
O SR. .AMARAL PEIXOTO --- ••• no qual o general FlOres

da Cunha é dado como fazendo declarações ameaçadoras
para a nação brasileira.

O SR. VfTOR RUSBOY~O ~ Absolutamente.
O SR. AMAJULPZlxOTo -, Não digo que o general FlO

res da Cunha tenha feito essas declarações, mas, segundo o
telegrama dosjornaJs, S. Ex. teria declarado que só volta.
ria ao Rio de Janeiro destituído das suas funções, ou de
armas na mão

081\. DEMÉTRIO XAVIER '~Para assegurar a soberania
da Assembléia.

O SR. Ac{mclO TÔRRES -Não é o que está no tele
grama.

(Trocam-,e OUtr06 aJ)Cl7"te•• )
O SR. L:E;MGRUBER FILHO - Em relJJ)osta ao aparte

do meu brilhante colega, peço a S. Ex. que, pensando me
lhor, verifiquei que, ainda há poucos minutos, declarava eu
que me insurgia não só contra as declaraclSes do general
Manuel Rabelo como contra a intervenção' indébita dos, in
terventores em assuntos pertinentes á Assembléia. (MuitO'
bem.)

O SR., AMARAL PEIXOTO -Neste ponto, estou deacordOo
oom V. Ex. V. Ex. realmente tem sido sincero.

O SR. LEMGRUBER FILHO - Vê. V. Ex. que tenh~
sido sincero e minha sinceridade vai ao ponto ,de declarar
que a Assembléia não teme interventores nem generais;.
(.tpoiado') que elacumprirabonrada e (lignaimente seu de
ver, e o povo bral5íieiro, em última análise, julgará da" ati
tude, daqueles queeleg6u em momento grave da· nossa his
tória. ,., ' .

Sr. Presidente, se, como deixou perceber talvez o lea-.
der da maioria, a entrevista Dão, é ~ general Manuel ~
belo, a:. êle cabe .imediatamente chamar á, rElf:ponsabilidade
jomalista que ,transplantou para suas C(}h:ma,s· palavras ,que
não eram dêsse oficial ,e que, entretanto; nos ofenderam
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profundamente je, se a entrevista é, de fato, do general
Manuel Rabelo, a Assembléia confia, e o Brasil também, no
honrado e ilustre SI'.. Ministro da Guerra, que tem, dado
uma i~finidade de entrevistas, sempre, porém, sabendo res
peitar a dignidade daqueles aos quais se refere.

VêV. -Ex., por conseguinte, Sr. Presidente, que a si
tuação é esta: o general Manuel Rabelo, comandante de uma
Região Militar, insulta a Assembléia. Votando o requeri
mento, apenas. quero que se leve até o honrado Sr. Ministro
da Guerra o nosso protesto unanime, porquê não posso acre
ditar que alguem, a não ser por questões de princípios rígi
dos, deixe de votar um requerimento que é a defesa de nossa
dignidade, de nossa int.'lngibilidade. (Muito bem; m.uito
bem. Palmas. O orp.t1or é cumprimentado.)

O Sr. 1. 1. Seabra - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nqbre
Deputado.

O Sr. 1. 1. Seabra (Pela ordem) - Sr. Presidente, venho
simplesmente justificar meu voto contrário ao requerimento,
contrário em consequênciados têrmos em que está concebido,
porquê· êle resvala do ofensor para·melindrar o Ministro da
Guerra•.

Em primeiro lugar, o próprio leade-r da maioria afirma
que Q,ão .pode garantir se a entrevista ~ verdadeira .•.

O Sa. HENRIQUE DODSWORTH - É ponto importantís
simo da questão.

OS. J. J. SEABRA - ••• o que é o ponto essencial.
Sei sempre, Sr. Presidente, que, quando qualquer ofi

cial assina até um artigo, o superior manda· que ~le tome
a responsabilidade do que escreveu, para poder puní-lo.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Trata-se de anlecipaçlo
de julgamento e, assim, o requerimento é precipitado.

O SR. J •.J. SEABRA - Ninguém mais do que eu de
fende a soberania. 6 a integridade da Assembléia. Aqui, é a
Nação Brasileira que está reunida. Não devemos, entretanto,
ir além daquilo que nos pode susceptibilizar.

O SR. ABREU SODRÉ - Muito bem.
SR.J. J. SEABRA - Se porventura existe a en

trevista, merecedora de censura, tal censura deve ser
feita na at,a de nossos trabalhos e não ao Ministro da
Guerra. Pedir explicações ao Ministro da Guerrla. é melin.
drá-lo, pois êle não foi ouvido, não se manifestou a respeito.
Sómente hoje foi publicada a entrevista. Como se vai pedir
á Assembléia proteste perante o Ministro da . Guerra com
relaeãoa ato de um seu. subordinado?

Voto, portanto. contra. o requerimento. e. até pediria
a meu ·ilustre amigo,. leader da ·ballcáda gaúcha, que tomou
a peito a defesa da Assembléia, modificasse os têrmos do
mesmo, no sentido de apenas proteStarmos, na Ata de noseos
trabalhos, contra os têrmos da entrevista,. esperando que
o Ministro da Guerra tome .as providênoias necessãrias.
(Muito bem; ·muito bem.)

. -
O Sr. Prado )[eDy - Peço a palavra, pela ordem.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra, o nobre Deputado.

O Sr. Prado !rell,. (Peta ordem) - Sr. Presidente; pedi
-a palavra para oferecer um requerimento, E>ubscrito em pri
meiro lugar pr.:lo Sr. Deputado Cristóvão Barcelos, (j qual
não o justifica, no momento, por incÔmodo de saúde.

O requerimenf.o está concebido nos seguintes têrmos:
(lê) ,

Tendo o Deputado Medeiros Neto, Zeader desta Casa,
posto em dúvida, no seu discurso, a auf.'enticidade da entre
vista atribuída ao General Manuel Rabelo, o que é uma in
dagação preliminar. para o próprio juizo desta Assembléia,
requeremos, nos ~rmos do art. 81, § 20 , letra c, do Regi
mento Interno, o adiamento por 24 horas da votação do re
querimentoem debate.2.deMarço de 1934. -- Cristóvão
Barcelos. - Prado KeU1/. - Domingos Velasco.

O Sr. Morais Andrade - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o· nobre
Deputado•.

O Sr. MoralsAndrade (Pela ordem) - Sr. Presidente,
pela bancada de São Paulo, por delegação expressa do nosso
ilustre leader, .trago ao conhecimento· de ,V•. Ex. e da Casa

. QUe a Representação paulista dá. o seu apOio e toda a. sua s0
lidariedade ao protesto veemente apresen.tado, nesta sessão,
contra os têrmos, sem dúvida alguma injustos e desabridos,

... atribuídos ao Sr. General Manuel· Rabelo, na entrevista· pú-
blicada em O Jorruú de hoíe.

A bancada de São Paulo, Sr. Presidente, deSde o início
• dos nossos trabáIbos, pautou sua atitude nesta Assembléia

sempre no sentido de firmar a inteira soberania de que aqui
somos detentores, a· integral supremacia do Poder Civil e,
mais, a necessidade precípua de dotarmos a nação brasi
leira de uma Constituição..•

. O SR. ABREU SODRÉ .- Definitiva.
O SR•. MORAIS ANDRADE - ••• definitiva e tão'per

feita quanto possível, porquê isso reclamam todos os habi
tantes do Brasil. E é o que está bem claro e bem nítido na
conciência napional em todos os pontos do território bra
sileiro.

Assim, nessa orientação, a bancada de São Paulo não
1>oderia alheiar-se ao protesto solene e veemente da As
sembléia contra aquilo que é atribuído ao Sr. General Ma
nuel Rabelo•••

O SR. ABREU SODRÉ - E contra tantos quanto tenham
porventura feito af.aquês ã Assembléia. .

O SR. MORAIS ANDRADE - ••• e que é tanto mais
grave, e que é tanto' mais de estranhar quanto, sendo alta
pl;\tente do, Exército Nacional, . desempenha, .no momento,
poder de· ~ndes responsabilidades e de xnuita elevacãona
direção da região militar de Pernambuco•.. ' .
. .. Nestas condições, Sr. Presidente, estranhando e lamen
tandoas. expressões de diminuição ã dignidade da Assem
bléia, atribuídas a S. Ex., nós nos valemos do ensejo para
estender' essa mesma. lestranhe~a !3 I êsse mesmo. protesto
contratadas outras quaisquer .expressões de diminuição· o~
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.ij,edesapl'êeo que se dirijam á augusta Assembléia Nacional
-Constituinte, pal'talo elas de onde partirem, inclusive dos
membros desta mesma Casa que, ás vezes, com sarcasmo
mal contido ou com ironia mal velada, não sabem sopitar os
seus sentimentos pessoais de ocasião e agridem a sobrance
ria, a altanaria e a coragem com que a bancada paulista'
Constituinte vem cumprindo o seu mandato. (Muito bem.)

Sr. Presiâente, a bancada de São Paulo é tanto menos
suspeita de expressar o seu voto desta maneira, quanto a
sua atitude corajosa e coerente é uma só; e ela sabe levan
tar-se contra as demasias do póder,contra os excessos da
fOrça, contra os arreganhos da prepotência, como sabe tam
bém levantar-se c:>ntra aqueles dos seus colegas que não
'conseguem dominar-se nos llAomentos mais solenes da nossa
vida nacional e sobrepõem seu sentimentalismo aos supre
mos interesses da Naçãol

Queremos, Sr. Presidente, uma Constituição, uma Cons
tituição definitiva e que garanta os princípios republicanos
básicos. as tradições, a orientação e os anseios da alma po
pular. l!4 por isso Inesmo que queremos essa Constituição,
õe f01"",.oa republicana, representaUva e democrática; por
isso mt>smo que defendemos a autonomia do Estado e a
,plena soJ>eranía desta Assembléia, n6s, Sr. Presidente, não
'podemos deixar de acompanhar o brado vibrante e solene
de protesto que se levantou nesta Casa, tanlo mais quanto
é preciso que se diga que confiamos que o Sr. Ministro da.

-Guerra. apurada a veracidade daquiloqu'3 sc atribue ao
seu comandado, saberá chamá-Io ao cumprimento do dever.
Entretanto, .Sr. Presidente, a bancada tIa São Paulo ach:l
~e a palavra serena do Sr. Deputado Seabra representa,
no momento, a mais razoável e sensata das orientações.
(Muito bem.)

É preciso, Sr. Presidente, que êsse protesto, vibrante
'8 enérgico, conste da ata dos nossos trabalhos.

É, por6m,sem dúvida. nenhuma, muito mais conforme
aos altos ditames do nosso mandato e aos poderes da Assem
b16íaNaefonal Constituinte que se não oficie, nem ao senhor
Ministro da Guerra, nem ao Sr. Chefe do Govérno Provisó
rio, para que a· Asse~léia não se curve a pedir da autori
dadeadministrativa uma medida que o simples dever dessa
mesrna autoridade administrativa. lhe impõe que cumpra.

É nestes têrmos, Sr. Presidente, que a .bancada de São
Paulo vota contra o requerimento aprovando o protesto.
(Muito bem; muito bem. Pol/mas • .O (J'f'odor é cumprimen
tado.)

O Sr. Agamenon de Magalhães - Peco a palavra, pela
ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, o nobre Deputado.
O Sr. Agamenon de Magalhães (Pela (J'f'dem) - Sr. Presi-'

-dente, venho á tribuna, ainda sob a emoção. das objurgat6
rias do espfrito luminoso de Fernando Magalhães.

O· Sa. FERNANDO MAGALHÃEB - Não sou Interventor•••
•(Riao.)

O SR. AGAMENON· DE MAGALHÃES - Sr. Presidente,
,em .aparte, eu disse que S,. Ex.. em. todo, se revelava uma.
.contradição magnf!ica~ Hoje,S.Ex. documentou o meu apar
te. E passo aassínalar as contradições.
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o SR. FERNANDO MAOALH:ÃES - Há de' me permitir uma.
pequena interrupção. Desde que V. Ex. me dá a honra d9
se ocupar de minha pessoa, devo dizer que não tive tempo de
estabelecer contradições, porquê é a primeira vez que venho
a 'esta tribuna. Os que têm e,êtado aquf, sim.

O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Vou documen
,tar a primeira contradição. O Sr. Fernando .Magalhães nós
o vemos sempre com a sua cabeca. branca... .

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - A de V. Ex. é preta,
mas com poucos cabelos... (Risos.)

O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - •.• e entre
tanto, S. Ex. é o "enfant terrible" da Nova República. A con
tTadição ébiológicll.:' S. Ex., encanecido, é criança. (Risos.)'

Aliás, Sr., Presidente, não há originalidade nessa eoD.
tTadição, porquê Clemenceau, com 80 anos, era, considerado
também o "enfant terrible" da Franca.

O Sa. FERNANDO ?tV.GALHÃES - Então V. Ex. deve estar
chegando lá.••

O SR. AGAMENON DE MAGALlUES - Passo, á segunda
contradição.

S.Ex., eom apurado gosto literário, evocou, desta tri
buna, há poucos dias, uma das páginas mais vivas e reais
dos "Sermões· de Vieira. Disse S. Ex. que não era peixe
roncador.

O Sa. FERNANDQ MAoALH:ÃE8 - Sr. Presidente, permi
ta-me um pequeno requerimento: o meu nome está no re
querimento do Sr. Simões Lopes, ou está só o der Sr. Manuel
Rabelo ?

O SR. PREsm~TB - Estã apenas o do Sr: ~anuel Ra
bêlo. (Risos.)

O BIt. AGAMENON DE MAGALHÃES --'- S. Ex. disse que
não era roncador, porquê. os roncadores eram contra. DeWi.

Sr. Presidente, o padre Antonio Vieira disse qt:e há
duas coisas que costumam a fazer os bomens roncadores.
A primeira é o saber; a 'segunda éo poder. O Sr. Fernando
Magalhães ronca de saber. Imagine a. Assembléia se S. Ex.
tivesse poder I. .. (Risos.) ,

Terceira contradição: Henry Juvenel diz, que el!pírito
,foge da política e a política foge do espírito. O Sr. Fer'"
nando Magalbães, imortal da nossa Academia de Letras, faz
da política um paradóxo literário.

Quarta contradição: o Sr. Fernando Magalhães - e
esta é do seu último discurso - fez uma agressão e disse
que o leader da maioria confundia agressão com digressão.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES -Onde a contradição?
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - O Sr. Fernando

Magalhães diz, citando estadistas de outras Repúblicas, ta~

vez a de ereta, que a bistória errà, muitas vezes, na apre
ciação da personalidlUle dos homenspúbljcos.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES -- Eu não di;;se isso; quem
o disse foi o Sr. Washington Pires. .

OSR. AGMciENON :p~ MA:(MI·HUJS - Ora, si a história
~1Tasse, errada and~'ia a humanidade.. ' ,

Sexta contradição : o Sr. Fert;lando Magalhães, rete'"
rindo-se tampém, com a sua grande vivacidade intelectual,
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aos concidadãos de Perícles, fixou a seguinte lei de psico-·
logia política: - os homens lutam para sair do poder e·
não para nele se conservarem. . .~.

Ora, Sr. Presidente, o que a psicologia documenta é
que todo Poder luta pela sua conservação.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Não disse isso. O se:x:to·
não está direito ...

O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Citando, Sr. Pre
sidente, com essas divergências, essa série de contradições,
eu quiz, aproveitando a discussão do requerimento em de
bate, mostrar ao Sr. Fernando Magalhães que, nós polfticos,
nos sentimos bem com os imortais das letras, porque, a arte
e a literatura encontram nas assembléias, onde tumultuam
as paí:x:ões humanas, um novo sentido - o da realidade da
vida.

O Sa. FERNANDO MAGALHÃES - É o se:x:to sentido.
O SR.AGAMENON DE MAG.AIJL\ES ~ Sentido humano':'

emoção intelectual, patriotismo, a pátria que Renan. diz ter
alma, conciên.cia, vibração. (Muito bem; Mu.ito bem. p~
mas.)

O Sr. Rui Santiago ~ Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente -Tem a palavra, pela ordem, o nobre·
Deputado.

o Sr. Rui Santiago (Pela Drãem) - Sr. Presidente,.
quero, como sempre tenho feito, votar abertamente a maté
ria em debat6e julgá-la de acõrdo com a minha conciência.

Quando, nesta Casa, foram pedidu,por meio de reque-·
rimento, informações ao Sr. Ministro da Justiça, relativa
mente á censura da imprensa, tive ocasião de volar a favor,
desassombradamente, como· sempre aliás, defendendo o meu
ponto de vista, que visa unicamen.te o interesse coletivo e--
Jámais o meu. .

Hoje, quero justificar meu voto a. fa.vor do requeri- .
mento em debate, como sinal de protesto. contra a opinião'
de um chefe do Exército que ofendeu a· todos os Constituin- ,
tes, porquê diz que o nosso diploma foi conquistado pelos
mesmos mélodosda República velha, de suborno e ae con
chavosI

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Na outra República não era·
assim. .

O SR. RUr SANTIAGO - Mas, Sr. Presidente, o meu.
diploma não pode ser inculcado dentro dêstes defeitos. F~
um diploma conquistado na escola da honra, do patrio
tismo, do dever cumprido, nos momentos solenes, nos mo
mentos da' administração pública. E o voto do eleitorado ca
rioca, que me mandou para. esta Casa, foi um voto inde
pendente e altiv~00mC) sempre o foi na capital da. Repú-
Blica. .

05R. LE:MGRUBER J,i'ILHo - Como, aliás, o é o de todo..· .
o Brasil. .

oSa. AcúRCIO TÔBRE8' - O eleitorado brasileiro tem.. ~
sido independente, em todas as épocas, inclusive na. Repú-
!)lica Velha. '

O, SR.. RUI SANTIAGO - Voto, por isso, 51>. Preai-'
dente, a favurdo requerimento e o faço com tanio maior-



-12"'-

..satisráção quanto tenho pesar em ver as agitações que se
'Yêm prolongando há quasi um mês.

O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex. já tem certeoza. de
.que o Sr. General. Manuel Rabelo concedeu essa entrevista?

O SR. PRADO KELLY - O requerimento não está em dís
lCussão.

,O SR. AMARAL PEIXOTO - O que está em discussão é o
lPedido de adiamfjnto da vctac~o do requerimento.

O SR. RUI SANTIAGO - Mas sou obrigado a discuti-lo.
O SR.. ACÚRClO TORRES - V. Ex. dá licença. para um

-aparte? Os atos de indisciplina não são punidos pelos supe
~iores hierárquicos· dos oficiais, dentro dos regulamentos do
Exército?

O SR. RUI SANTIAGO - Veja o meu nobre colega a
minha tlrientacão: não estou tratando de uma questão de
disciplillh. Quero, simplesmente, lavrar o meu protesto con
traa pecha que foi atirada contra a Assembléia Na.eional
Constituinte. (Apoiado".) Atenho-me, exclusivamente, a
êste .ponto, e, portanto, desejo fique registrado o meu pro
testo,· prot~sto que lavro votando a favor do requerimento.
lJluito bem; muito bem.)

O Sr. Domingos Velasco - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Domingos Velasco (Pe14 07'dem) - Subscrevi, se
nhor Presidente, o pedido no sentido de que se adiasse a
votação do requerimento do nobre leoder da bancada sul-o
-riograndense. Estamos, há quasi duas boras, a discutir um
-assunto, ou uma entrevista, que não podemos, com since-
'1'idade, imputar ao Sr. General Manuel Rabelo. .

O SR.. JOÃo BERALDO ~ Até prova em contt'ârio
O SR. DOMINGOS VELASCO - Por isso, para que a

.Assembléia não seja acusada de agir com precipitação, jul
gando de caso cuja veracidade não conhece, afigurou-se-ma
necessário que, antes de tudo, solicitassemos ou providen
ciassemos afim de que o SI'• General Manuel Rabelo· con
firma'88e ou não o que se lhe atribue. (Muito be,n.; muito

.bem.)

O Sr. Zoroastro Gonveia - Peço a ,palavra, pela ordem.

O. Sr. Presidente - Tem a. palavra, pela ordem, o nobro
-Deputado. . .

o Sr. Zoroastro Gonveia (Pal11UU 1UU galeria8.) (Pela
~m) - Sr. Presidente, mais uma vez, aos olhos diverti
dos do Brasil,. a ditadura burguesa, no recinto desta Casa,
,exibe, flagrante e impressionante, a sua máscara clássica.
E não bá ironia quando apélo para· essa imagem, nem me

. -quero referir, Sr. Presidente, 'ao apa.relho indispensável
'30m que ao tablado primitivo da comédia subiam os ato1'es_
'Refiro-me á máscara clássica, atrás da qual existem a con
tradição, a falta de .verdade -como, polidamente. se expri
'miria Y. Ex. se em meu lugar estivesse - a .vontade de



- :1.25-

magnetizar o povo em nome de ficções jurídicas, de princí
pios filosóficos, de grandes aspiracões sociais, que todas se
reduzem á palha, ao farelo, ao palanfrório da técnica confu
sionista.

O SI\. LEMOI\UBER FILHO - Que V. Ex. está fazendD'
também.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Um Poder se justifica.
pela sua honestidade. pela sua eficiência, pela sua altivez.
Os ~t::.qucs, as críticas e os vitupérios alheios não conse
guem corroê-lo nem desfigurá-lo, uma vez que êle, índis-
cutivelmente, se coloque a serviço da função social, a que'
foi chamado. E, por sua vez, nem as suscitíbilídades neml
os encômios conseguem enobrecê-lo ou legitimá-lo quando;..
de fato, desserve a coletividade. .

O poder constituinte· se baseia na necessidade de re
organização da vida civil e política, desprezada essa farça,.
filha do atrazo intelectual da nossa ilustração jurídica. c·
chamada soberania nacional •.•

O SI\. PI\ESIDENTE - Atenção! V. Ex. está se referin-
do á Assembléia em têrmos descortezes.

O SR.ZOROASTRO GOUVEIA -É engano de V. Ex.,.
Sr. Presidente. Eu me eslou referindo a uma ficção, e as
fi~ões não protestam.•• (Risos.)

Essa farea, que se chama soberania nacional, já tem,
custado nmitas confusões e muito sangue á civilização oci
dental, sendo absolutamente imprestável e, até, nociva; para·
explicação dosfenOmenos constitueionais, dos fenOmenos'
de D!reilo Público. correlatos com os de soci!>logia, esta
noção é a que, ainda agora, instiga a exagerada sensibilida-·
de da cultura, da falsa cultura jurídica do país - a "sobera-
nia naéional".

Sejamos mais humildes e nos consideremos, neste re
cinto, como cídadãJOs a serviçO do Povo. cidadãos. a serviCO'
da civilização. cidadãos a serviço da justiça, e não pantafa
çudos. arrogantes e intangíveis titulares e depositários da
soberania nacional! (Palmas nas galerias.)

. O SR. PRESIDENTE - Atenção!
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA --Reoosa-.se o POVOA

Brasileiro, Sr.· Presidente, a continuar a pagar-se de palavras·
e a viver de alegorias. O que o povo brasileiro quer é a li
berdade sem essa soberania, é o pão sem êsse direilo que aí
está, é a ordem sem o mortícínio;organizada contra as es-,
querdas! (Palmas.)

O SR. LEMORUBER FILHO - V. Ex. também quer a. de-
sordem. V. Ex. está fazendo "fita".

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - É V. Ex., agora,.
quem a está fazendo. Mas eu o perdOo, pois sei que um bur-·
guês não pode fazer ouf.ra coisa em matéria política. •••
(Risos.)

O SI\. PRESIDENTE - Atenção! Está com a palavra o·
Sr. Zoroastro Gouveia.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Sr. Presidente, n~s
tas condições, se nos colocassemos, humildemente, aqui •••

O SR. LEMORUBER FILHO - Conheço muito bem o Ins
tituto de Café, de São Paulo .••
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O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Se V. Ex. o conhece,
·é pena que a sindicancia não tenha encontrado o seu nome
lá. O meu não encontraria.

O SR. LEMCRUBER FILHO - O ma.ndato que tem V. Ex.
-veio. .dêIe.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Dl}Snfio u V. Ex. e a
todos os sicofantas da política, afim do qUO trngam para
êste recinto um resquício de prova do quo JAmnl" eu tenha
tido qualquer negócio particular ou poHtlco com Ollse Insti-
tuto. .

Desafio o aparteante a que trngn poro o recinto, ou
fora dêle, o menor resquício de prova do qUO ou possa ter

·estado -envolvido na menor negociata, QU wr Urado a mais
insignificante vantagem do Instituto do Cafó.

O' SR. LEMGRUBER FILHO - Sei que os dinheiros do
"Instituto do Café foram gastos para a organização de um
partido, em S. Paulo.

O SR. PRESIDENTE - Atenção I Est.â com a palavra o
·Sr. Deputado Zoroastro de Gouveia.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Podo V. Ex. deixar,
'Sr. Prezidente, que o Deputado Lerngruber Filho invista
-contra mim, porquê, tenho a voz ba.stnnte forte para repli
car, mesmo no meio do tumulto. Aliás o Partido a que se
refere o Deputado Lemgruber nlio é o meu.

O Deputado Lemgruber Filho, Querendo, naturalmente,
turvar as águas, para mais uma de SUIlS Il68Cllrlas de bur

'guês eminente ...
O SR. LEMGJ\UBER FILHO - Nunca pesquei em águas

turvas. As minhas atitudes são de homem Independente, que
acima dos interesses pessoais defende o Brallll. (Trocam-se

--numerosos apartes entre o orador e o Sr. I.emuruber Filh.o.
O Sr. Presid.ente faz soar i'T/.8Útentcmcnte o. tímpanos, .pe

·dindo atenção.)
O SR. PRESIDENTE - Está com n. pp.lllvrll o Sr. Depu

-tado Zoroastro Gouvêia, a quem poço rfllltrinJa as suas con-
.sideraçõ('s ao requerimento em debal(l. .

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Nl10 posso, nem devo
Sr. Presidente, restringir-me a óebntor o requerimento,

,quando membros da maioria esvurmnm InsInuações inexa
tas contra mim e contra meu Parlldo.

Se V. Ex., Sr. Presidente, não está Bendo Imparcial, cha
·mo a sua atenção, porquê acredito que o queira ser. Não é
justo que, atacado, a mim seja negado o dh'cito de defesa.

O SR. PRESIDENTE - Direi a V. Ex. Que, quandl' se
·tratasse de ofensa.s, diante delas () melhor Beria não lhes
.dar ouvidos.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - ~ o proco8Bo de V. Ex.,
:Sr. Presidente, bem traquejado na arte pnrlnmentar e na
vida política. (Riso.) O meu, por menOA experimentado,
não deixa, no fim de contas, de obter ótimos resu!tados •

. .(Riso.)
Serei rápido. para 'não tomar a atenção dn Assembléia.

·debatendo questão que todos sabemos ser do iana caprina.
Se aQ1tí estivessemos, humildemente, a trabalhar.

pelo Brasil e pelo povo brasileiro, para dar a êste uma
o,Constituição em cajo ambiente, as liberdades públicas fo_s-
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•sem resguardadas, e as questões sociais recebessem, pelo
menos, um começo sincero de satisfação, evidentemente não
iríamos exaltar-nos tanto em nome dessa senhora, a pro
pósito de quem cabe aquela mesma pergunta de De Maitre, a
respeito de outra entidade.

Sempre ,que se lhe falava na Natureza, perguntava ~le:
"Qui est cette (emme'("

Devemos, também, quando se falar em soberania, in
..dagar dos azevieiros. Papinianos que a defendem para per
turbar o ambiente: "Quem é essa senhora?"

O que conh'eço é o Povo <:lo Brasil, é a civilização do
ocidente, são as necessidades das massas, em função das
necessidades da ordem; é a imperiosa necessidade que te:'
mos, de organizar a ordem brasileira para que, dentro dela,

.democraticamente, todas as correntes se possam formar, de
fendendo os credos e'avolumando-se, para, um dia, legitimar
as suas pretensões pelo direito, ou pelas armas, Sr. Pre
sidente, porquê a verdade é esta: no fim de toda propa

;ganda, de todo processo político-social, existe a nec6:.sldísue
da revolução e, portanto, das armas.

Articulando estas minhas considerações, de ordem geral
.eom a questão em debate, digo, SI' . Presidente, que nume
TOSOS têm sido os oficiais e generais, alguns altamente colo
-cados, que se hão referido ás questões políticas do momento
e á Constituinte. Não foi o General Manuel Rabelo o pri
meiro que, risonhamente,maspondo a pedra no sapato de
tantos, acenou com aquelrs passeata, ao mesmo tempo cômica
.etrágica (cOmica, naturalment,e, nos intuitos de quem com
ela brincava. e trágica no ;::,nsamento sobressaltado dos que

.ouviam a pilhéria) dos granadeiros.
Por outro lado, políticos eminentes, que não fazem

parte da Assembléia, têm tomado tal atitude lá fora, em
nome desta, que positivamente, vêm colocá-la em situação
·de tutelada, •. ou coisa peior. " (Risos).

A Nação toda tem a impressão exata de que seus desti
nos constitucionais não estão sendo preparados e fundidos
no seio da Assembléia Constituinte, mas lá fora, em locais
que, pelo menos, não podem ter a chancela oficial para suas
resoluções. Nada, pOrtanto, e"iste de especialmente agres
-sivo nas afirmações do General Manuel Rabelo, quando diz
.que vícios passados presidiram a eleição do Congresso Cons
tituinte, que, até certo ponto, as fôrças aquí reunidas não
~representam a Nação.

E, sem ofensa aos Srs, Constituintes, eu pergunto
ponha cada um a mão em sua conciência e responda: pro

,cedidas as el~ições como o foram em 3 de Maio, é ou não é
verdade que enorme massa de trabalhadores e, mesmo, de
burgueses não poude ter acesso ás urnas, por isso. que as
condições de premência e as· impossibilidades surgidas das
imperfeições da própria lei,.esta solução ditaram e esta rea
"lidade produziram?

Mas, {6ra mesmo, agora, das questões circunstanciah:,
atingindo o amago propriamente moral e jurídico da maté
ria, não vejo ainda, como socialista, em que se possa me~

''lindrar tão especialmente a Assembléia Constituinte; quando
lhe dizem que não representa a massa. do povo. E de fato
não a representa, porquê o Brasil é quasi 40 milhões de tra
:balhadores, e alguns milhões de analfabetos, cujo: mandatá
rios seriam aqueles que estivessem dispostos, ""través de
:todas as vicissitudes, todos os sofr-imento, todos os sacrifí-
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oios, todos os heroismos, antes de tudo, a alfabetísar, dentr()t
do menor pedodil de tempo, o Brasil, e garantir· ao trabalha
.tor o. produto natura! de seu trabalho.

O Brasil é um grande bospital - dizem; e, entretanto,
na pr6pria capital da República, se organiza um sindicato de
farmaceuticos, com o fim ostensivo de encarecer o remédio.
li: uma espécie de convite ao suioídio; já não o suicídio na·
chamada 4a auxiliar do 81'. Bernardes, mas o suicídio ás,
portas das farmácias I (RiBos.)

Quantos, aquí, buscam salvar êsses doentes?
O SR. ViTOR RUSSOMANo.- Não tomando remédio, não &

suicídio. . • . .
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - ~, e como não? .• Sui

cídio ..• por omissão... (Risos) Aliás, já a receita. dificil
mente a obtém o proletário.

O SR. VITOR RUSSOMANo - Posso receitar, oomo médico,.
a V. Ex.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - E eu aceitaria, fiado
na sua ciência e também na sua lealdade, certo de que, em
bora burguês, não se aproveitaria do momento para surru
piar-me a vida. (Rúo6) •.

O SR. CARLOS REIS -- V. Ex. sabe que os analfabetos-:
não podem votar; portanto,·não podem ter representantes
aquí•••

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Não volam, mas têm:
representantes, que são aqueles que se ooupam dos interesses'
gerais..•

Quanto á questão moral, porém, não é de modo algum.
consentaneo que a Assembléia, que quer passar por pessoa
titulada, de quem os destinos da Nação dependem, no instante·
em que vai proclamar, urbi et orbe,esf.a sua qualidade, dê'
cópia de sua imprudência.

ColIjO vamos provocar um. movimento admimstrativo,.
atritos políticos nesta Casa, antes de passadas as 24 boras:
regulamentares, que em todos os países civilizados se res-·
peitam, afim de que o entrevistado ou a pessoa a quem é'
atribuida a opinião, possa, como é de seu direito, no -casO"
dela não espelhar suas convicções, retificá-la?

Não s5.o poucos os que, coro assento nesta Casa,. têm
sido mais de uma vez vítimas de palavras e frases que lbe&
atribuem jornalistas, ás vezes até de boa fé, e que se vêm'
obrigados a retificá-las.

Se aceitarmos, po:tanto, alguns dêsses requerimentos, (9.

que colocaria melhor a Assembléia éêste u1timamentp. apre
sent.ado, de protelação do prazo por,2-i horas, afim de que,
dentro dêsse lapso de tempo, se possa estabelecer a auten-
ticidade da entrevista. Mas, ainda mesmo deolarada essa au
tenticidade, acho que não deveríamos estar aqui a nos es-·
bofar em defesa da. soberania e da dignidade- da Consti
tuinte, porquê essa suposta soberania e essa dignidade de-
vemos defender e consolidar nos artigos da lei constitucional'
que· fomos chamados a fazer e. que deve, evidentemente,. ser
um pálio para as liberdades públicas, de um lado, determi
nando, por outro, a possibilidade de vida melbor e JIlais- .
farta para o Povo Brasileiro. Isto é que o Povo Brasileiro
pensa.; por isto é que o Povo Brasileiro d-eve se ba.ter, e nãO.
porfieçõesdos juristas, que só têm serndo, até boje, para,
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embaeiar· OS tolos e elevar aos pináculos os sabidos ~ (Muito
'bem; muito bem). .

O 81'. Presidente -:- Acaba de ser entregue á :Mesa tim
novo Requerimento sôbre o assunto que ocupa a. atenção da
Assembléia, e é o'seguinte -

REQUERIMENTO

P.ropomos que seja lançado em Ata um voto de protesto
contra. as declaracÕes. atr~buidas em uma entrevista ao Sr.
General Manuel Rabelo. - S. S. em 2 de Março de 1934·;
Sampaio Corr4a ~ Cunha Mello - Alfredo da Matta 
Marque8 do8 ReÍ8 - .Gileno Amado - Negreiros Falcão
-Ant~io CovcUo - A,·tur Neiva - Clemente Mariani
- Herectiano Zenaide - Iren40 Jolfil1J ~ Cardoso de MelO
- Fábio Sodré - Rui Santiago - Martin l'era& - AU1erto
Dini~.

. O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Sampaio Conela,
pelao::,dem.

O Sr. Sampaio Corrêa (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, ouvi atec.tamente a discu.ssão aqlll travada a propó
sito do l·equ~r.imento formulado por meu ilustre amigo~

Dcbre l.eadn da bancada do Rio Grande 110 Sul, cuio nomo
peço venia para declinar, Sr. Simões Lopes

Espero que todos os Srs. Constituintes compreendam
que acompanho a. maioria· da Casa, lavrando meu protesto
contra as declarações atribuidas ao Sr. General Manuel Ra
belo. ~ •

O SR. J. J. SEABRA - Apoiado.
O SR. SAMp·AIO CO~ - •.. ~m entrevista PUbli-

cada. em um dos jornaIS desta Capital. .
Não posso e não devo, porém, Sr. Presidente, dlrígir~

me a qualquer autoridade senão para fazer consignar êsse
protesto e não para estranhar e lamentar o fato.

O SR. ABaEU SonaR - É o' voto da bancada paulista a
óutro requerimento anteriormente apresentado.

O SR. SAMPAIO CORR:M. - Prote.!!to contra a Oeur
rência e, por isso, apresentei o requerimento a cuja leitura
V. Ex. acaba de proceder, solicitando; desda já, devidamente
autorizado peloi) colegas que o subscreveram 'comígc" prefe
rência para que seja éle votado em .primeit·o lugar.
. Era o (lue' tinha. a ·dizer.: (Muito bem; muito ·bem.

Palmas.)

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. PresideI&te - Tem a palavra, pela ordem, () nobre
Deputado. . . . . .

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente,
sinto não poder concordar com o requerimento de adiamento
da discussão do requerimento em debate, de vez que essa
discussão já se fez, a mais ampla possível, e o adiamento só
viria prolongar a agitação deiltaAssembléla. Lamento, tam
méUi,não poder aceitar o requerimento subl;titutivo do emi:'
nente colega, Sr. Sampaio oCorreia,porqué penso que o outro
reqUerimento, sendo. mais amplo, deve ler as prefe~nciaa
da casa. (Muito bem.) .
.VOL. IX 9
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o Sr. Presidente - O Sr. Deputalfo Sampaio Corrêa re
Quereu, em primeiro lugar, preferência para o requerimento
de Que é S. Ex. si,gnatário. .

O Sr. Fábio Sodd - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
:.Deputado. .

" O Sr. FAbio Soc1r6 (Pela O1"dem) .- Sr. Presidente,
pareceu-me ouvir V. Ex. declarar que o requerimento apre
sentado pelo S.... Samlaio Corrêa era substitutivo do outro.
J'ulgo que não se trata, propriamente, de uroa substítuiçlo,
portanto cada um dêles contém lnatéria diversa: um manda
que se consigne um protesto em Ata enquanto que outro
da que se oficie ao Ministro da Guerra. (Mufto bem.)

O Sr. Presidente - Não se trata de substitutivo. A' Me&*
anunciou - um novo requerimento.

Vou ,ouvir a Assembléia sObre a prefe~ncia requerida
pelo nobre Deputado. Sr. Sampaio Correia, se S..Ex. a
mantém.

O SR. SAMPAIO 'CORR~A. - Mantenho o meu requeri
~ento de prefer~ncia, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Os senhores que aprovam I) reqUeri
mento de preferência apresentado pelo Sr. Deputado Sam
paio Corrêa queiram levantar-se~ (PatUtz.)

~ dado como rejeitado o requerimento de
preferência.

O Sr• .Acúrc!o T6rres (Pela ordem) requer verificaçlo da
votaclo. '

Procedendo-se â verificaçllo de votaçlo, reconhece-se
.terem votado a favor 62 Sra. Deputa.dQs ~ contra. Di; total
156. .

. , O ar. Presidente - O requerimento de preferência, foI
rejeitado.

Vou submeter a votos o requerimento dos Srs. Cristódo
Barcelos e Prado Kel1y.

Em seguida,. é rejeitado o requerimento dos
Srs. Cristóvão Barcelos e outros.

O' Sr. Presidente - Vou submeter a. votos o requeri
mento do Sr. SiIDÕe! Lopes.

Em seg'Uida, é dado como aprovado o reque
rimento do Sr. SimlSes' ~es.

O Sr. Aloisio Filho (Pela ordem) requer verificação ,da
votação.

Procedendo-se á verificação de votação,. re-
conhece-se terem votado a favor. 97 81's. Depu-

; tados e contra 55; total, f52.
'. , O Sr. Presidente - O requerimento do Sr. Simões Lopes
foi aprovado.

]'; considerado prejudicado o' requerimento
do Sr. Sampaio Corrêa e outros.
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o Sr. Abelardo Marinho - Peço li. palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobrt
Deputado.

O Sr. Abelardo Marinho (Pela ordem) Peço a. y. Ex.•
faça constar da Ata que votei contra o requerimeu
f4 porquê suponho que a' magestade da .ASsembléia

deve estar muito acima de imputações, de autenticidade dis
cutível, e também num movimento de justiça ao brilhante
oficial do Exército, grande patriota e indefectível revolu
cionário que sempre foi o General Manuel Rahelo. (Muito
bem.)

O Sr. Presidente - Nos têrmos do Regimento, o nobre
Deputado mandará á Mesa, por escrito, a sua declaração
de voto.

Vem á Mesa a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaro que votei contra o requerímento do nobre
Deputado Sr. Simões Lopes, porquê entendo que a mages
tade da Assembléia Constituinte deve pairar muito acima
de imputações, sobretudo quando de autenticidade discutida,
e cedendo a um irreprimível movimento de justiça ao grande
cidadão, ao brilhante militar, ao intransigente patriota e
revolucionário que tem sido e é o General Manuel Rabelo.
- Abeza,.do Marinho.

O Sr. Fernando 14agalhies - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O. Sr. Fernando Magalhães (Pela ordem)· - Sr. Pre
sidente, a minha declaração de voto é muito simples. Obe
deço ao leader da maioria. Entendo que, assim como um
fragmento de jornal não é peça de processo contra o Sr.
Ministro da Justica, tampouco o pode ser contra o Sr.
General Manuel Rabelo. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Nos têrmos do Regimento, o nobre
Deputado mandará á Mesa. por escrito, a sua declaracão de
voto.

O Sr. Clemente lIarfaoi - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Clemente IImaui (Pela ordem) - Sr. Presidente,
. pedi a palavra para envia!" á Mesa a minha declara<;ão de

voto.
Vem á Mesa a seguinte

DECJ..ARACÃO DEVOTO

Havendo, .com osSL"s. Deputados Marques dos Reis,
GileDo Amado, Artur Neiva e Negreiros Falcão, subscrito o
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requerimento do Sr; Deputado Sampaio Corrêa, e, com
mais alguns membros da bancada do Partido Social
Democrático da Baía, votado de acOrdo. éom a orientação do
mesmo, peço a V. Ex. faca constar da Ata que assim fizemos
por entender não ser esta uma questão relativamente á qual
'tenhamos de agir cingidos á disciplina partidária;
, . .É nosso pensamento qué as declaracões atribuídasaj,
. General Manuel Rabelo e que apenas reproduzem outras por
,~le repetidamente feitas em· momentos anteriores, pela pu-
blicidade de que se revestiram e pela manifesta indisciplina
que as caracteriza, dizem mais com o Chefe do Govêrno Pro
visório e o Sr. :Ministro da Guerra, responsáveis pela disci
plina do Exército, do que com a Assembléia Nacional Cons
tituinte. A nós só nos cabe lavrar contra elas o nosso se
reno protesto.

Sala das Sessões, 2 de Março de f934. - Clemente
Mariani.

o Sr. Aloisio Filho - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela "t'd~m, o nobre
Deputado.

O Sr. Aloisio Filho (Pela oriJem). :- Sr. Presidente,
tenho a virtude da coerência e ela me mandou votar con
tra O requerimento de ofício.ao Sr. Ministro da Guerra, e
a favor do requerimento do Sr. Sampaio Correia~ (Muito

.bem; muito bem.)

O Sr. PresfdeDte - Nos têrmos do Regimento, o nobre
Deputado mandará a Mesa, por escrito, a sua declaraÇão d~
voto. -

O Sr. loio Vilaaboas (Pela O'1'de'$) -: Sr. Presidente,
votei contra o requerimento, nos termos da declaracão as

, crita que envio á Mesa. (Muito bem; muito bem.)

Vem á Mesa a seguinte

DBCLAJ\ACÃO DE vO'!'O

Declat'amos haver votado contra o Requerimento Simões
Lopes, relativo a ofício ao Sr. Ministro da Guerra, e votado
a favor do requerimento Sampaio Correia, no sentido· d&
inserção na 'Ata. dos nossos trabalhos de protesto pelas de
clarações atribuidas ao Sr. general Manuel Rabelo.

saIa. das Sessões, 2 de Março de 1934. - Aloúio Filho.
- loão ViUa8b6tu.

O Sr. Alcantara Machado - Peco a palavra.

O Sr. hesidente - Tem a paiavra, pela. ordem, o nobre
Deputado. ,

O Sr. Alcantara lIachado (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, a bancada paulista votou coel'entemente contra os
dois requerimentos que. acabam .de ser submetidos á deli
beração da Assembléia, de acordo com a orientacão expressa

,pelo Sr. Deputado Morais Andrade, que interpretou fieI
, mente o nosso pensamento. (Muito bem; muito bem.)
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Vêm á Mesa as seguintes

DECLARAÇÕES DE VOTO

Não dei meú-vo~o ao" requerimento, aprovando-o; por,,:,
quê, rejeitado o requerimento anterior para adiamento da
votação, por 24 horas, afim de se;r possível a verificação da
autenticidade da entrevista atribuida ao general Manuel Ra";
belo, não disponho de elementos para julgar autênticas e
fieis as aludidas declaracões. . ..

Sala das Sessões, 2 de ,Marco de 1934. - Prado KeU",.
. Votei contra o requerimento, porquê me pareceu mais

. aceit&.vel o requerimento de adiamento que subscrevi con
juntamente com os Srs. Deputados Cristovão Barcelos e
frado Kelly.

Sala das Sessões. - Domingos Vello8o.

. Declaramo's ter votado contra o requerimento do nobre
Deputado Sr. Simões Lopes, alusivo á entrevista atribuída
ao Sr. general Manuel Rabelo, por entendermos não dever á
&sembléia Nacional Constituinte entrar na apreciação daS
declarações imputadas ao mesmo general; sem que previa...:
mente fosse apurada a autenticidade das sobreditas decla-;
rações. cabendo então á autoridade competente aplicar as
penalidades' regulamentares. .

Sala das Sessões.· em. 2 de Março de t 934. - Vo14emor
Falclío. - Luis Sucupira.

. Declaro· ter votado favoravelmente ao requerimento do
Sr. Sampaio Corrêa. Tendo o mesmo sido rejeitado. pro
nunciei-me pelo requerimento do Sr. Prado Kelly afim de
que fosse concedido tempo a esta Casa de poder certificar-se
da autoria da entrevista que fOra posta em ddvida pelo se-:
nhor leader da maioria. .

Como tambépl êste. segundo requerimento Dão fosse
aceito pela casa, votei a favor do dItimo visto como !6rmu"; .
la outra não mais havia de ficar registrado· o .protesto destá
Assembléia contra o desrespeito a sua soberania.

Sala das Sessões, 2 de Marco de 1934. - LelI.p Sampaio:

Declaro que votei a favor do requerimento do Depu
tado Prado Kelly, estabelecendo o prazo de 2" horas para
que se conhecesse da autenticidade dos têrmos da entrevista
atribuída ao general Manuel Rabelo, por me achar conven
cido de que' êsse ilustre chete milits.r é merecedor de um
pronunciamento dessa espécie, por parte da Assembléia, ins
pirado no sentimento de prudência com que deve;mos nos
conduzir em tais manifestações, dadas no caso em' debate a
8inc~ridade, a Ma fé e o valor moral que o mencionado mi
Utar costuma imprimir ás suas conhecidas doutrinas e des
assombradas atitudes pl1blic~.

Sala das Seãsões, 2 de Marco de 1934. - 1.'186 de S~

Comparecem mais, os Srs.:
Tumar; LObo, C1~mentino Lisbôa, Mário Caiado, Luiz Ti

relli, Abel Chermont, Leandro Pinh~iro, Joaquim Magalhães,
Lino Machado, Rodrigues Moreira, Carlos Reis. A<\olfo' Soa
res, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Leão Sam-
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'Paio, Figueiredo Rodrigues, Xavier de Oliveira, Silva teal
Martins Veras, Kerginaldo Cavalcanti, Ferraira de Sousa, Al
berto Roselli,Pereira Lira,' Barteto Campelo, Souto Filho,
Luiz cedro, Solano da Cunha, Mário Domingues, Arnaldo
Bastos, José de Sá, Alde Sampllio, Izidro Vasconcellos, Deo
dato Maia, Marques àos Reis, Clemente Mariani, Edgard San.
cbes, Leoncio Galrão, Homero Pires, Manuel Novais, Gileno
Amado, Carlos Lindenberg, Lauro Santos, Miguel Couto, JoAo
Guimarlee, César Tinoco, ACÚTCio Tôrres, Oscar W~inseh~n
ck, José Eduardo, :E'ábio Sodré, Cardoso de Melo, Soares Fi
lho, Ribeiro Junqueira, José Braz, Pedro Aleixo, Gabriel
Passos, Odilon Braga, Raul Sá, João Penido, João Beraldo,
Cristiano Machado, Daniel de Carvalho, Valdomiro Maga
lhies, Belmiro de Medeiros, Bueno Brandão, Alcantara Ma
chado, José Carlo~ Rodrigues Alves. Morais Andrade, Mário
~tely, Gu8J'aeÍ\ /Silveira, ZOroa&tro Gouveia} Cincinato
Braga, ,Carlota Queiroz, Antônio Covello, HenrIque Bayma,
.José Honorato, Domingos Velasco! Nero de Macedo, Genero
so' Poooe, Joio ,Vilasbôas, FrancIsco Vilanova, PUnia Tou
rinho, Ado11'o Xonder, carlos Gomes, Carlos Maximiliano,
Maurfcio Cardoso, Anes Dias, Frederico Woltenbutell, Vitor
Russomano, Pedro Vergara, Raul Bitte~ Cunha. Vas
eonceI08, Gilbert Gabeira, Mário Manhães, Hilton Carvalho,
Euva1do Lodi, Mário, Ramos, Roberto Simonsen, Oliveira Pas
sos, David Meinicke, Pinheiro Lima, Nogueira Penido. (i02.)

Deixam de comparecer 08 Sre. :

Valdemar Mota, Freire de Andrade, Jeovt Hota, Veloso
Borges, JODeS Rocha.r Pereira carneiro, Bias Fortes, Melo
Franco. AdéUo Mlaeielo Pandiá ,Calógera, Negrio de Lima. Au
gusto Viégas,Simlo da' Cunha, Policarpo Viotti, Aleixo Pa
:raguassá, Lieurgo Leite, Jaques Hontandon, TeotOnio Idon

.teiro' de Barros, Cardoso de Melo Neto, Morais Leme, 'Antô-
nio Jorge, Idálio Sardemberg, Assis Brasil, Argemiro Dome
les, Valdemar Reikdal, Marlil18 e Silva, Franeiseo, Moura.
Armando Laydner, GuiIhenne Plaster, Ricardo Machado,
Valter Gosling, Joio Pinheiro, Levf Carneiro. (33.) .

ORDEM DO DIA

O~. Presidente - A lista de presenoaacwsa o compa
reeimento de 220 Srs• Deput.ados•

5

o Sr. Presidente - Encontra-se no recinto e pediu a pa
lavra, "tendo preferência regimental, o Sr. Ministro da Agri-
cultura. .

Tem a palavra o Sr. Ministro da Agricultur:s.

O ,Sr. llinistro Jnares Tivor. (Ppl'IJUU no recinto.Mo
vimento de atençtIo) - Sr. Presidente. Srs. Constituintes:
tive oportunidade de ler, hoje, no Correio da Manhã desta Ca-

. pital. que existia sôbre a mesa da Assembléia Nacional Cons
tituinte um, requerimento do nobre Deputado Sr., Henrique
Dodsworth. no sentido de serem solicitadas explicaÇÕes ao
Govêrno, ,Por, intermédio do Ministro da Agricultura, sôbre
asprovidênciás adotadas para garantia dos direitos dos pro-
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fessores da Escola Superior de Agricultura e Medicina Vete-
rinária,' extinta recentemente. .

O SR.HENRJOVB DODSWORTH - V. Ex. dá. licença para
um aparte? .
" O'SR•. -MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Pois, ,não."

y o SR. HBNI\IQUB DODSWORTH - O meu requerimento se
restringe a êste aspecto da.questão: 45aber quais as providên
oias adotadas para assegurar os direitos dos professores em
face da reforma. .

O SR., MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Agradeco ao no
bre Deputado pelo Distrito Federal o· esclarecimento que aca
ba de prestar-me e que bastante facilitará a tarefa que me
traz aqui, como Ministro da Agricultura.

O SR. HENJ\IQUE DODSWORTH - Aliás, a presença de
V. h. só poderia ser aplaudida, por ter atendido ás'prerro
gativas da Assembléia Nacional Constituinte e por servir de
demonstração de que V. Ex. deseja os atos de sua adminis
tracão inteiramente éselarecidos.

O SR. AOAMBNON DB MAGALHÃES - :esse é o verdadeiro
senso da respons8bilidade.

O SR. Ac'Oi\cIo TÔRRES ..... Viver ás claras.
O SR. HBNRJQUB DoD8WORTB: - O orador dá um grande

exemplo. .
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Sr. Presidente.

015 "Óltimos apartes com que acabam de honrar-me vãri08
Sn'. Constituintes forçam-me a uma explicação preliminar.
~. no' cUIIlprimento de um dever de coneiêneia e since
ridade - sem qualquer intuito de melindrar ou desconhecer
a plena soberania desta Assembléia. Penso - e julgo que me
cumpre confessá-Io de público - que o direito de interpela
çio dos Srs. Constituintes aos atos administrativos dos Mi
niatroada ditadura pode e deve ser usado da maneira mais
rigorosa e absoluta (Muito bem), nQ momento em que forem
'discutidos, para serem rejeitados ou aprovados, os atos do
Govêrno Provisório.

Friso, assim, Sr. Presidente, que aqui estou, menos por
quê reconhe'"va como Ministro de um govêrno discrionãrio, o
dever legal deeomparecer perante esta Assembléia, para dar,
antes daquela oportunidade, explicação dos meus atos. do que
pelo prazer de aproveitar êsse ensejo para mostrar, perante
legítimos representantes do povo brasileiro, que a minha
atuação á frente do Ministério da Agricultura - mesmo !la
solução de um caso delicado como êste - pode, sinlo de ma
neira absoluta, mas, ao menos, dentro do critério da falibili
dade humana - ser razoavelmente justificado. .

Para responder, Sr. Presidente, a interpelação do nobre
Deputado carioca, nos têrmos em que S. Ex. a pOs, em seu
primeiro aparte, apenas necessito ler o texto do decreto que,
extinguindo a antiga Escola Superior de Agricultura e Medi.
cinaVeterinária, instituiu, como institutos supremos do en·
sino agronOmieono Brasil, a Escola Nacional de Agronomia e
a Escola Nacional de Veterinária•.

Diz o artigo 50 dêsse decreto:
, "Afim de. dar imediata execução ao Regulamento

anex() a. êsf.e decreto, o provimento inicial dos cargos do
corpo dooenf.e da Escola será feito da seguinte fórma:
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(1) pelo aproveitamento nas respeetiv8!{ cadeiras.
dos professores nomeados, em qu'alquer tempo, em vir,":
tude de concurso de provas, para a extincta Escola Su
perior de Agricú1tura e Medicina Veterinária; , ,

b) por concurso de Utulos, em que se' considera
rão inscritos, ex-officio, os professores ' da extincta
Escola Superior. de Agricultura e Medicina V~te1'Íná
ria, que hajam sIdo. nomeados seinconcurso' de pr(),":
vas, podendo a êre concorrer prõfissionais de notória
competência, que satisfaçam ás exigências do artigo 55
do respectivo Regulamento que com êste baixa; " .

c) .por concurso de provas, desde que a8 cadeiras
não sejam preenchidas 'de acõrdo com a alínea ante-:
dos na forma da legisIacão em vigOr.

Parágrapho único (e este é G qúe responde direta
mente á. interpelação fefta pelo nobre Deputado Se
nbor. Henrique Dodsworth). Os professores e auxi1i~
res de ensino do referido cUrso, que não forem ap~
veitados na !6rma do artigo e ~(neas aCima, seráG
aposentádos, postos em diapoÍlibllidade, ou' dispensa
dos na fóram da legislac;lo em vigOr. .. -

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH - V • Ex. dá licenc;a para
uma interrupção?

lo , o. SR. MINIS1.1RO JUAREZ TÁVORA - Com ~o o pra-
zer.
• O SR. HENRIQUE DoDSWORTH ~ O meu objetivo, é o escla
~lmento do seguinte ponto: não aproveitando determinados
professores da Escola Superior de Agricultura, e Medicina Ve
terinária, que, pelas leis em vigôr,gozem de inamovibilidade
e de vitaliciedade, V. Ex..os aposentará com, ,integralidade
~e vencimentos? .

O SR•. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Não sei. Apenas
pOSSO afirmar que, se a legislaçlo em vigOr 'lhes . assegurar
tais vantagens, o Ministro. da Agricultura não' terá outra -ati
tude, sinio a de respeitar escrupulosamente a lei.
- O SR. HENRIQUE DODSWORTH - E' esclarecimentO va
lioso o que pedi, porquê toda a dúvida gira em .f.ôrno do ar':'
USO' que V. Ex. leu e que não é explícito. "Nos têrmosda
legislaçAo em vigor" - diz o decreto. Mas 'qual a legisl~
~ que V. Ex. se refere? .. , ,

O SR. MINISTRO 1ÚAREZ TÁVORA - Penso ser aquela
que não estiver revogada. Não sou jurista; não quero envol
ver-me em subtilezas de exegese Jega!.

. O ·SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. aceita o princí
pio já firmado de que êsses. professores são vitalícios desde
~ ato da posse?

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Se não bouver
lei outra, mais recente do que essa, revogandO-:a,. ~ito.
. O SR. HENRIQUE DOD8WORTH - Essa lei não pode revo'
gar 11 situação dos professores nomeados anteriormente, a ela,
eoilforme demonstrarei Jogo que V. Ex. abandone a tribuna.

O SR. TEIXEIRA LEITE - O Judioiário 'dirá a última pa
~avra sObre.o assunto.

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - segundo oprin
oípio geral da Íi'l'etroatividade das leis, pode ser que o nobre
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Deputado pelo Distrito Federal tenha razão. Friso, ~mtretan- I

to,.que a lei da ditadura, 'regulando as disponibilidades remu
neradas, bem como outras teis análogas elaboradas na vigên
cia do regime discricionário, deve ter seus alicerces no prin
cípio fundamental da lei organica do Govêrno Provisório, se
gundo o qual nenhum direjto pode ser adquirido contra. o
interesse coletivo 'e a moralidade administrativa. De qual
quer fórma, trata-se de lei contra a qual o Ministério da
Agricultura não tem o direito de revoltar-se, cabendo aos tri
bunais, salvo melhor parecer, o papel de, interpelados pelos
interesl.'adolS, as3egurai'-lhes maior direito.

, Devo ainda, 81' . Presidente, aproveitando esta opot'tunl~

dada, explicar que, embora o disposto. no art. 50, que há pouco
U, fira, de certa fórma, a suscetibilidadede homens que, por
simples espírito de justiça, reconheço pairarem acima das
restriÇÓes transit.óriasque aí lhes· foram impostas, não me
parece procedente a eritica violenta que se lhe tem feito. Re
conheço que muitos dos professores da extnnta Escola Supe
rior de, Agricultura e Medicina Veterinária, aí ingressados sem
cOncurso, poderiam, sem. favor, ser reconduzidos ás cadeiras
correspondentes nas duas novas Escolas, independentemente
de qualquer prova de habilitação. Indago, porém, como pode
ria o Ministro fazer uma distinção rigorosa, para selecionar,
dentre todos os professores que se não submeteram, anterior~
mente. a concurso, aqueles que mereceriam, sem favor, ser
reéonduzidosa suas cátedras, e aqueloutros que talvez não o
merecessem 11 Não iria êsse critério. de puro arbítrio pessoal
agravar. talvez, a situàção? Preferi, por isso, na expressão,
um tanto veemente, de um ·dêsses professores, atirar todos
dentro dágua,para permitir que os capazes se salvem, sem
!avorde quem quer que seja, e os incapazes - se os bouver
-:- vão irremissivelm~nte para o fundo. Confesso que isso é
um ato realmente duro; mas. em administração. se quisermos
ser justos, não devemos agir pelas solicitações' do coração
(Mu.ito bem),. mas apenas pelas do dever. O decreto primi
tivo, que eriavaas Escolas de Agronomia e ·de Medicina Vete
rinária, vasado. aliás, nos moldes do que criara, pouco antes,
a Escola Nacional de Química, dava,eI.I1 seu art. 5°, o direito,
áo Govêrno, de e~lhér livremente ~s professores da nova
Escola, entre os professores da Escola extinta e outros p~
!issionais reconhecidamente capazes, deixando, po!"tanto. aO
critério da autoridade administrativa a seleção que se fazia
mistér. ,-.. '

Se já .não. conhecesse, si-. Presidente, .por experiência
própria, que tal critério, mesmo usado com rigorosaimpar";
óialidade,' daria lugar á maledicências e reclamações, peores
ainda do. que as que agora o preocupam, certamente o Minis,,:
tro da Agricultura· teria tido a coragem bastante para assumir
à plena· responsabilidade da exclusão de qualquer cios profes-:
Sares da antiga Escola de ,Agricultura e Medicina Veterinária
que julgasse. não possuir os. requisitos necessários á missão.
árdua e cheia de responsabilidade, de patedrático de uma Es
cola Superior. '. .

Ocaso da'Escola Nacional de Química forneceu essa dolo
rosa experiência. A lista de Domesprl)posta ao Sr. Cilefe do
Govérno Provisório, para prenchimento de.s respectivas cadei.;.
ras, provocou verdadeira saraivada de protestos dos que se
oonsideraram injustamente' esbulhados pela prepotência ad
ministrativa do Ministro da Agricultura. Assim. embora no
próprio decreto ficasse estabelecido o direito tie o Oovêrno
escolheí." livremente, entre os antigos professores e capaeida-
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',des em química, para o preenchimento dos cargos daquela Es
cola, mandei. constituir uma Comissão de professores' prove
ctos, tirados fóra do ambito do Rio de Janeiro, para que mais
insuspeita fosse a sua apreciação. Foram escolhidos" dois na.
Escola Politécnica de São Paulo, um na Escola de Minas dEI'
Ouro'Preto· e outro na F..scola Naval de Guerra, os quais cons
tituiram a Comissão que e%aminou os Utulos e documentos de
todOlJ os candidatos, inclusive os anteriormente indicados pela
Diretoria Geral da Produção Mineral.

Pois bem, Sr. Presidente, nem êssecritério il11pessoallo
grou impedir que surgissem as objurgatórias dos que se acre
ditaram preteridos. O laudo da ComisslioExaminadora foi
considerado suspeito, acoimado até de subserviente â vontade
da' Diretoria Geral da Produção Mineral, quando, ao contrârio

- disso, a referida Comissão teve a coragem de, no desempenho
de sua incumbência, nE'.gar classificação a três dos candidatos
que haviam sido propostos ao·' Govêmo, por indicação daquela
Diretoriat

Baseado nessa lição, foi que o Ministro da Agricultnra
resolveu reformar os decretos já levados á sanção do Chefe do
Govêmo Provisório organizando as Escolas Nacionais de Agro
nomia e de Veterinâria, para estabelecer, entlo, no art. 5°. o
aproveitamento automático dos. professores que Já. Unham
concurso e a obrigatoriedade do coneurso, primeiro de Utulos'
e depois de provas, para todos aqueles que nlo tivessem sa
tisteito tal exig~ncla - embora se encontrassem entre êstes
alguns professores de notória e incontestável capacidade cien
tífica.

O SR. HENJUQUB DODSWORTB - V. Ex. pode dizer que 6
a .grande maioria.

O SR•. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Não discuto· se 6
a grande maioria ou a totalidade. Quero dizer apenas que,
diante eia incompreensão do ato do Ministro da Agricultura:,
por se ter arrogado o direito de assumir a responsabilidade
de escolher, entre os mais dignos, os que deviam preencher as
cãtedras, tinha êle o direito e, até, o dever de considerar-se
melindrado e excusar-se de renovar tarefa tlo delicada e in
grata. Estabeleceu, per isso, obrigatoriedade do concurso para
todos que.o não haviam· feito ao ingrp.ssar na primitiva ES
cola.

Mas, não foi. de certo, para .diminuir ou prejudicar os
capazes, porquê. homens que têm títulos como. por exemplo,
os Srs. Angelo Moreira da Costa Lima e Miguel Osório de Al
meida, não devem receiar concursos. dentro ou 1óra do Bra
sil, para qualquer escola onde se lecionem .matérias de suas
especialidades. Não me· parece que'·consf.itua uma diminuicão
pedir-se-Ihes que apresentem seus títulos perante uma C0
missão composta de elementos estranhos ao magistério do
Rio de Janeiro, e que, por isso mesmo, não terão espírito pre
coneebido, pró ou contra quem quer que seja. Essa comissio
lhes irá dar, estou certo, plena satisfação do s.,u direito, man
danâo-os ingressar. sem dever favor a ninguém, nas cadeiras
que exerciam.

,O SR. ACÚRCIO TÔRRES - V. Ex. permite um aparte'!
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Com todo' o

prazer.'
O SR. AcúRclO TÔRRES - V. Ex. não. acha que o critério

que presidiu á confecão do decreto fere, de certo modo, a
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inamovibilidade e a vitaliciedade dêsses professores, requisi
tos queV~ Ex. parece reconhecer?

O SR. PRADo KBLLY - Essa é uma questão sôbre direitos
adquiridos, de antes da legislação revolucionária.

O SR. MINISTRO .TqAREZ TÁVORA - No decreto ela
borado pelo Ministério da Agricultura se declara que serão
respeitados todos os direitos estabelecidos pela legislação em
vigor. Parece que aos tribunais, se houver interpretação er
rada do Govêrno, quanto aos direitos adquiridos, caberá o de-
ver de apreciar o assunto. .

O SR. ACÚRCIO TORRES - V. Ex. já o disse.
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - E o Ministro da

Agricultura só terá motivos de sentir-se feliz vendo reconhe
cidos em sua plenitude os direitos dos professores da extinta
E!cola Superior de Agricultura e Medicina 'Veterinária 
porquê, pelo menos em relação que tem tido oportunidade de
conhecer pessoalmente - só lhes tributa sentimentos de ad
miração.

Eis, Sr. Presidente, dentro das possibilidades da minha
argumentação, e sem poder nem pretender entrar na senda
dificil da interpretação legal - os esclarecimentos que, com
toda lealdade e sinceridade, entendi poder dar a esta Assem
bléia antes de ser votado o requerimento do nobre. Deputado
Sr. Henrique Dodsworth.

O SR. HENRIQUE DOOSWORTH - E V. Ex. os prestou de
conformidade, aliás, com os meus desejos, porquê esclareceu
perfeitamente a questão.

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Fico muito grato
á benevolência com que V. Ex. acaba de julgar minha expli
cação.

Antes, porém, Sr. Presidente, de pOr têrmo a estas con
Ifder&ÇÕes, que, por melhores e mais satisfatórias que te
nham sido, tomaram a esta Assembléia tempo que poderiêl
mais utilmente ser empregado em discutir matéria puramen
te constitucional, eu me permito fazer aquí, em complemento
do que, há alguns dias, tive oportunidade de dirigir a esta
Assembléia, um novo apêlo. Dirijo-o, Sr. Presidente, á
Comissão dos 26, para que, com a grande responsabilidade que
lhe cabe nesta obra de extraordinária significação para o
Brasil, dedique especial atenção aos dispositivos que se refe
rirem á organizcção administrativa do país - no duplo sen
tido de permitir um adequado equacionamento de seus pro
blemas fundamentáis e de garantir-lhes continuidade de s0
luções. Num país como o Brasil, rico de esperanças, mas p0
bre, na realidade dos orçamentos - é mister somar, com
usura, parcela a parcela destas migalhas orçamentárias, para
lo~rmos construir,' dentro de uma rigorosa disciplina de
método, pelos anos afóra,alguma coisa' capaz de equiparar' o
esfôrço inteligente do homem á grandeza, sem par, da terra.

Penso, Sr. Presidente, que nada disso conseguiremos,
sem a instituição dos Conselhos Técnicos e a organização
equilibrada de um Conselho Federal.

Os Conselhos Técnicos serão ao lado dos ministérios, ao
lado .das Assembléias e ao lado do Conselho Federal, OSÓf
gAos capazes de propor, acima de todas as injunções políticas,
solução verdadeiramente adequada aos nossos problemas. E
o Con8elho Federal será o órgão capaz de coordenar essas s0
luções é garantir-lhes a necessária continuidade de execução.
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Só êle poderá garantir uma aplicação racional das rendas pú
blicas, capaz de produzir benefícios á coletividade proporcio
nais aos ,sacrifícios inauditos que lhe vem impondo 11 nossa
extorsiva tributação fiscal •
.~ Ainda há pouco - foram lidos aquí dados estatísticos 
positivando que, nos últimos anos, a arrecadação global d~

. Pnião, dos Estados e dos municípios, confiscou 36 % de toda
a·riqueza nacional produzida pela ativídade agrícola e indus
trial, isto é, mais de um. térço; e ninguéIn percebe bem em
que foi aplicado tudo isso, pelo menos no que diz respeito' á
reconstituição de nosso organismo' econômico combalido. E
mais: as estatísticas também denunciam esta coisa :verdadei
tamenf.e inaudita: que aquela arrecadação global montou, em
i932, a 52 % do valor de nossas tl'ansações comerciais, inter
:tlas e externas. Quer dizer: excedemos já de muito a nossa
capacid.ade de' contribuição fiscal. E' indispensável, portanto,
Dão só racionalizar o nosso sistema tributário, mas ainda
aplicar concienciosa e .sistematicamente êsses minguados re";
cursos financeiros de fórma a que, direta ou indiretamente,
~Ies revertam, como um estímulo, ao já depauperado orga..;
nismo econômico da nossa pátria. (Muito bem; muito bem.
Palmal. O .()7'ador é vivamente cumprimentado.) .

6

o Sr. Joio A1b~rto - Peço a palavl'a.

O Sr. Presidente- Tem a palavra; pela ordem, o nobre
~putado.

O Sr. João Alhertc! (Pela ordem) - Sr. Presidente,
nhores Deputados. venho, a pedido do general Góis Montei
ro, ministro da Guerra, declal'ar que o general Manuel Ra
belo absolutamente não disse as palavras a êle atribuirlas, e
tão 'Violentas pal'a com a Constituinte.

O SR. AMARAL PEIXOTO - A Assembléia, agora, deve se
penitenciar do crime que cometeu.

O SR. LEMGRUBER FILHO - Crime, não: a Assembléia,
agora, deve chamar a atenção do Ministro da Justiea para
'0 fato, uma vez que existe a censura, que deixou safr os
têrmos ofensívos.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - O Sr. Ministro da Guerra
'atendeu ·ao nosso protesto. Isso muito honra S. Ex.
~ O SR. ViTOR RUSSOMANo - O orador não está falando
em nome do ministro. da Guerra? Portanto, estão sendo da
~as as explicações.

O SR. JOSÉ SÁ -A Assembléia teve um .ato de justa e
merecida prudência, manifestando-se em parte pelo reque
~imentQ do' Deputado Prado Kelly.

O SR. ViTOR' RUSSOMANO - FOI a minoria.

O Sr. Presidente - Atenção I Está com a palavra o
-Sr. João Alberto.
~ . O SR. JOÃO ALBERTO -:- O general Manuel Rabelo
declarou que susten.ta seu ponto de 'vista pessoal,· ideológico;
1lDtidemocrático, .mas que não teve. nem poderia ter nenhu
'ma palavra ofensíva á Constituinte, no seio da qual êlecon
ta com grande número de amigos predilétos.



-.- 141 -

O SR. ViTOR RUSSO:MANO-' Agora, cabe ao "O Jornal",
defender-se.
- O SR. HENRIQUE DOD5WORTH - Foi indicação precipi-
tada e inoportuna.

O Sa. AMARAL PEIXOTO - ~ o caso de perguntar: onde
está a censura da imprensa? Acredito, agora que ela. se

,exerce .parcialmente, para manobras. políticas.
O SR. JOÁO ALBERTO - Certamente, amanhã haverá

alguma declaracão a respeito. ,
, Assim, Sr. Presidente, o meu intuíto, vindo ã tribuna,

foi exatamente desfazer a má impressão causada pelas pa
lavras que são atribuídas ao Sr. general Manuel Rabelo,
o qual, estou certo, não seria capaz de proferi-las. (Muito
bem; muito bem. Palmas).' .

O 8r. Presidente - Passa-se ãvotação da matéria cons
tante da Ordem do Dia.

7

o Sr. Henrique Dodsworth - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Henrique Dodswort!i. (Pela. ordem) - Sr. Presiden
te,o requerimento de informacões que tive oportunidade de
apresentar ã Assembléia, em relacão aos professores da Esco
la Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria, acaba de
sar discutido pelo ilustre Sr. Juarez Távora.

Como meu requerimento, tive em vista trazer esclare
cimentos em torno de uma questão que não afeta exelusiva

_ mente aosprcfessores daquela Faculdade, senão a ,todo o
magistério dos institutos oficiais secundários e superiores
da República., Os professores da Escola Superior de Agri

. cultura e Medicina Veterinária foram nomeados na vigência
do decreto n. :l6.782-A, que reorganizou o ensino do País.

,1:5se. dec~to diz: '

"Os professores catedrátieos serão escolhidos por
concurso, nomeados por decreto e vitalícios desde o
ato da, posse. "

O art. 225 acrescenta:
"Os professores das cadeiras suprimidas ou fun

didas por esta reforma, que não foram aproveitados
em outras, fiearãoem disponibilidade, com as vanta
gens do seu cargo, até que sejam colocados."

O regulamento da Escola preceitua, em fa~e do decreto
n. :14.120, de 29 de Março de :1920, no 3rt. 44: .

"Os docentes da Escola Superior de Agricultura
e Medicina Veterinária gosarãO' dos mesmos direitos
das outras escolas superiores do país e ficarão su
jeitos ás mesmas penalidades."

Trata-se, por conseguinte, de saber se os professores
Que' não serãÓ. aproveitadós na reforma ultimamente decre
tada terão assegurados os seus direitos, na conformidade da
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legislacl10 em vigor .-;. isto é: serem postos em disponibili
dade, com os vencimentos de lei.

Asexplicacões do nobre -Ministro da Agrieultul-a escla
recem o ponto controvertido da questão,yisto como S. Ex.
declarou que pretende respeitar todos os. direitos adquiri
dos, ficando, por isSo,· inteiramente ressalvados os interes
sas dos professores daquela Escola.

Dados êsses esclarecimentos, perfeitamente de acOrdo
-com o objetivo do meu requerimento, não vejo como insistir
no exame dêle por parte da Assembléia.. Assim, peço a
V. Ex., Sr. Presidente, que o retire da discussão. (Muito
bem; muito bem.)

. O SR. PJ\BBID~ -A. vista do pedido do 8r. Depu
tado Henrique Dodsworth,fica. retirado da votação o re
querimento por S. Ex. apresentado, relativamente aos pro
fessores da Escola Superior de Agricultura e Medicina Ve
terinária.

8

Vo~1!o do requerimenton. i3, de 1934, d08
Sr•• ValdemarFalclJ.o e OUtr06, pedindo a imer
çlJ.o no "Didrio.daA6Iembléia"de um a-rtigo do
profe8so.,. J., Pontoia Leite, publicado no OIJ01TUJJ
Comércio (diseussão única) (i).

Aprovado.

9

o $r. Presidente - Esgotada a matéria constante da
Ordem do. Dia dou ia palavra, para explicação pes~al, ao
Sr. NegreIros FalGão:. .

O Sr. Negreiros. 'Falcão . (pa.,.a ezplic~llo· pessoal)
soal). - Sr. Presidente. traz-me á tribuna, o imperioso dever
de justificar, perante essa egrégia Assembléia, as ~mendas

que apresentei ao § único do art. i2 e ao art. 13 do antepro
,des e tremendas calamidades' que, concomitantemente, ou em
alternativas ciclicas,iIievitáveis, flagelam, esterilizam e de
vastam o Nordeste, ou melhor, uma quarta parte do territó
rio do Brasil, habitada por quasi umterco de sua população.

Refiro-me, Sr. Presidente, ao problema do banditismo e
ao das sêcas. ambos; incontestavelmante, visceralmente na
.cionais, dois velhos .earcomas, que, desde tempos recuados
- imemoriais já se disse alhures - corroem as energias do
nosso sertanejo, lbes tolhe o direito element~r de viVer. de
progredir materialmente, e rebaixam o laivel de civilizacão e
cultura do povo e do govoêrno brasileiros. i: porquê a soluç~
definitiva dêstes dois problemas, cada qual mais grave e mais
complexo, é hoje, como 'já o era, um imperativo ,da conci
ência moral, social e política de todos os brasileiros, o Partião
Social Democrático da Baia houve por bem -insculpí-Io entre
os postulados do seu programa. Estranhável, pois, que o an
teprojeto, em que pese ao seu espírito de mint1cia, á sua me
ticulosidade no encarar ,os .assuntos de. a"'1lltada importancia,
silenciasse sObre um dêsReS dois grandes problemas nacio-

, (1) V.D. Parlamentares (Anexos dos Anais da Ao N.
Constituinte) • . .
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nais, que aí estão a desafiar a inteligência e a. sagacidade
"dosnosso!l estadistas, e sôbre o outro, se limitasse ã provi
dências que, embora acertadas, de há muito reclamadas e,
atualmente, adotadas pelo Governo para 11 solução do fia
gelo das sêcas, nem por isso, são de molde a resolver defi
nitivamente o problema, pondo o Nordeste a salvo de uma
invesUda inesperada, mesmo imprevisível

Em verdade, Sr. Presidente o fenômeno das sêcss é. de
rnasi&damente complexo, variável no tempo e no espaço.

'A ciência não disse ainda a última palavra sôbre suas
causas. As opiniões divergem. Estamos. portanto, num pe
ríodo de estudos, de observações, de investi~es; numa
atitude defensiva. Preparamos as trincheiras, na espectativa
de que o inimigo reponte, e não nos apanhe de seurpresa.

Assim, não é d6mais ir além da faIíveI previsão dos
técnicos, mesmo para resgate da imprevidência com que te
mos encarado o problema das sêcas, através de longos anos.

O anteprojeto, no § 1° do ar1. 128 declara que a defesa
contra a séca será permanente e os respectivos serviços cus
teados pela União. Não basta. É preciso pôr a salvo a vida dos
nossos sertanejos, acossados pela" sêca, proteger a riqueza
que êle semeou em suas te!1'88, ampará-Ios como irmãos.

Sim, a defesa contra a Sêca será permanente, as obras
nêste sentido continua:-ão, e os serviços - açudagem, irrI
gação. etc., custeados pela União. Mas, há ainda muito o que
fazer; os servicos são complexos e requerem tempo, dinheiro
e .devotamento. E essa questão tem de ser encarada sob dois
aspectos diferentes, demandando, por isso, soluções diferen
tes. No primeiro. como acentuou o ex-deputado Otacfiio Al
buquerque - trata-se da sêca em plena atividade, despo
voando e destruindo. No segundo, temos a sêca em prespee
tiva, sempre prestes a irromper em um periodo maior ou
menor, mas inevitáv~l e fataU

"No tocante ao flagelo, tudo é incertO. E a própria na
tureza qt.l~ Sê procura corrigir, a-pesar-de fecunda, é in
certa.

O inimigo, ainda em meio ás obras. p6de surgir. Paira
sempre a ameaça de um perigo sObre o Nordeste. E os Es-

·tados, como sempre acontece, podem não dispor de recursos
financeiros para acudir as necessidades do momento. Cuide
mos, pois daquelas terras e daquelas gentes á cuja miséria 
como reconheceu e proclamou Euclides da Cunha - deve
mos um pouco da nossa opulência relativa. e ás suas desgra
ças a melhor parte da nosaa glória. Resgatemos essa divida
de mais de quatrocentos anos.

Depois, não nos iludamos. Urge não esquecer que se está
· legislando para o Brasil. onde não há continuidade na ação
"administrativa, e mesmo as boas idéias, os melhoresesf6r
(las. os grandes empreendimentos iniciados em um qu~triê

"nio, são relegados ao abandono no quatriênio seguinte, como,
aliás, - e o fato é recente - acontec'3u com as obras con-

·tra as sêcas, planejadas e iniciadas no curto período de go
vêrno do eminente Sr. Epítácio Pessoa. Ninguém sabe o quo

"virá amanhã. Nem sempre o país terá a ventura de vêr na
pasta da Viaçlio e Obras Públicas, a inteligência operosa,. a
tenacidade inquebrantável do grande Ministro José Américo,
nem na presidência da República, a lucidez, a boa vontade
e o patriotismo de um espírito nos moldes do eminente Sr.
Getúlio Vargas." .

A hIstórIa póde repetir-se.
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Haja vista a Inspetoria de Obras contra as sêcas, criada
.em 1909, no govêrno do grande e inolvidável Nilo Peçanha,
pelo descortino do Ministro Dl'. Francisco Sá.

Essa Inspetoria; instituida sob as mais ardentes esperan
ças, e com um vasto e nobre programa a cumprir, anos depois
dil-o o ilustre ex-deputado Ilde!oDso Albano, entrou a viver
em modorra, com muita burocracia e muito papel, mas sem
vida, sem sangue. sem dinheiro, órgão inutil ,da Nação, um
pêso morto no or~amento, mantido, assim, propositadamen
te, não para resolver o problema, mas para que os flagelados
não tivessem pretexto para gritar e para que não tivessem a
impressão de que estavam esquecidos. ,

E sem destoar dêsse parecer, um outro estudioso e conhe
Cedor do assunto, o 81'. -Dr. Tomaz Pompeu Sobrinho, rere
rindo-se á Inspeíoriacúntra as Sêcas, opina: embrenhou-se '
numa complicada e embaraçosa burocracia, centralizou, des
propositadamente, a sua ação á mingua de dedicaÇÕes, de sorte
que os intuitos dos orgr,.nizadores desta instituição falharam.

Não me cançarei de redizer que a história pode repetir-se.
E a história político-admínístratíva, não da Paraíba do Norte,
como já se disse, mas de todo .o Norte, nas suas relacé5es com
os poderes centrais, desde o tempo da conQUista até 1.919, i§
um documento de pretericÕes e de abandono.

Sempre lhe faltou, desde os primórdios, ação tutelar ne
cessária qÜe lhe estimulasse as energias e lhe proporcionasse
os meios para o seu desenvolvimento' e progresso.

E somos, ainda, o mesmo povo, com a mesma imprevisão,
com o mesmo descaso pelos magnos assuntos de interesse na
cional. Não variamos. A nossa evoluc;ãoneste sentidu á de
morada.

A revolução de 30 não teve o poder mirífico de alteral',
para melhor, os nossos costumes, os nossos hábitos, a nóssa
índole. Estamos emparedados nos mesmos processos e m6
todos antigos. Aliás, no tocante ao problema das sêcas, fla
.gelo que, desde 1642, assola a zona nordestina, as primeiras
tentativas no sentido "de enfrentá-lo com efioiência,· segundo
um plano científico, se devem, na verdade, ao patriotismo do
eminente Sr. Epitácio Pessoa, o primeiro 'presidente que se
preocupou abnegadamente com o magno assunto. Filho de um
dos Estados mais flagelados peias vicissitudes .climáticas,
S. Ex. assumindo o govêrno, volveu os olhos para aquelas pa
ragens, esquecidas dos deuses e dos homens de govêrno, de
onde, amort.ecido pela l.istancia, lhe chegava aos ouvidos o
clamor desesperado de milhares de brasileiros, famintos, es
tropiados, miseráveis, expiando, .assim, o grande crime de
amarem, sobretudo, a sua terra e a sua gente.

O, Sr. Epitácio Pessoa, cujo nome declino com o devido
acatamentol enfrentou resoluto o problema, para a soluÇão do
qual laneou a$ primeiras. bases.

S. Ex. era do Norte; trazia ainda viva. na memória
visual, as cenas dantêscas, os trágicos desesperos de milhares
de sertanejos, expostos ãs inclemências do sol, da fome e da
sêde, palmilhando il1h6spitos caminhos, na tortura da reU
rada, olhos fitos numa miragem longínqua, q'J,e se distancia'
medida que avançam.

E por isso, S. Ex. compreendeu. E decidiu então tra
balhar pela redencão do Nordeste.

Consultou os técnicos e empreendeu, movido pelo senti
mento de fraternidade nacional, senão de solidariedade hu..
mana. .
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Mas a obra era vasta, complexa; demandava décadas a
sua completa realização; S. Ex., porém, governou, apenas,
três anos. Foi escasso o tempo para que realizasse êsse em
preendimento que êle reputou um impulso moral ou. na sua
justa expressão, um dever de humanidade, que não s~ restringe
ao simples conceito de' assistência. !

Deixando o govêrno, o problema ficou esquecido. Não
houve continuadores. O govêrno que o substituiu teve as
vistas voltadas para' outras preocupações. I Nada fez, não
poude, mesmo fazer. O que seguiu a êste, não variou de
conduta; foi indiferente á solução do assunto.

Governar-era abrir estradas. Abrir estradaserll' o "abre
te Sesamo", 3. chave mirífica, a chave de Salomão de todos os
prvbleIrias brasileiros. i

O Nordeste permaneceu esquecido, sofrendo com estoi
cismo o seu longo martírio, abandonado na sua, desgraça, en
tregue de mãos atadas aos flagelos periódicos da sêca e ao
flagelo constante, contínuo, invariável, do banditismo.

Terras infelizes, ignotas, batidas por duas grandes cala
midades, impostas, imerecidamente, por fatalidades de ordem
social e histórica umas, e outras pela' sua situação geográ-
fica. : '

Veio, enfim, como consequência natural das leis que pre
. sidemaos fenOmenos sociais a revolução dei 30, e, em con
sequência, um novo govêrno, novos horizontes, novas espe-
ranças. . I

Para compensação dos males de que padecia o Nordeste,
foi entregue a pasta da Viação e Obras Públicas á operosi
dade dinamica de um nordestino da têmpera moral do se
nhor ,José Américo. Espírito culto, conhecedor das necessi
dades imperiosas do Nordeste, que observou de 11i&u, S. Ex.,
animado dos mais sadios sentimentos de brasilidade, colocou
o problema á altura de um princípio, elevou-o á categoria de
um dógma de seu programa administrativo i e empreendeu,
num' plano de conjunto, essa, obra formidável, que há de re
comendá-Ia á estima e gratidão de todo o Nordeste, ou me
lhor, de todo o Brasil, porquê afinal "a federação brasi
leira é um pacto de amizade e de fraternidade".

Daí o D6creto n. 19.726, de Fevereiro de 1931, que fixou
as diretrizes para a execução do grande empreendimento de
salvação do Nordeste, plano maravilhoso, de ,realizacÕ6s con
cretas, mas que, entretanto, ~nforme confessa o eminente
Chefe do Govêrno Provisório; a calamidade pública trans-
formou em méra obr-a de assistência. i

Verdade é que, por essa época, já exif tia - e é o digno
Chefe do Govêrno Provisório quem o d·iz na ~ua mensagem 
um departamento "de ação construtora no 'oombate aos fla
gelos periódicos das sêcas do Nordeste, mas se tornara quasi
inoperante, fundida á rotina burocrática e ás conveniências
dissolventes da, política oligárquica"• Esterilisava-se, há
muita, em pequenas obras dispersiv;iS, numa. eterna sangria
do eráriopúbIico, sem nenhuma possibilidade de alcançar a
solução definitiva do problema; pois se limitavam 'a grandes
depósitos dágua "sem função irrigatória". i

Cabe ao Govêrno Provisório o grande mérito de haver
cogitado, antes" de tudo, 'da sistematização da cultura irri
gada, além de obras outras, tendentes a resolver êsse grave
p1"oblema, de· cuja soluOão está dependendo!' a grandeza da-
- ',leIas ubertosas regiões. ' i . ' .
: Mas a obra que alf está precisa ser continuada' com o

mesmo patriotismo. com o mesmo carinho, com a mesma eri-
I
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ciência, com o mesmo sentimento de brasilidade e de soli
dariedade humana. Continuada e melhorada. - Sou ser
tanejo.

~sses brasileiros indômitos, blindados de. fé e de corA
gem serena, que cresceram e se criaram ao desamparó; e no
sofrimento, têm direito ao prêmio, como já disse alguem,
de sua vitalidade e de seus sacritrcios.

O nordestino· o merece, é um forte, um estóico, um
equilibrado, um heroe anônimo. Não procede a opinião
apreõsada, e puramente literária, que o considera "incons
tante, volúvel e sem mais ambição do que qualqtl,er outro
caboclo brasileiro". Ao contrá!'io,. é .um experimentado lu
tador, incessantemente laborioso.

É um homem de bem. "Caráter formado nos moldes da
família patriarcal; tem o culto das virtudes antigas."

É um bravo "que define, fixa e propaga uma nova raça
insuperável no Brasil". É o bomem que sempre luta e pro
cura prolongar a vida na esperança de um inverno; e neste
afan, ~le desce das chapadas ás savanas e aos thalweqs, re
buseandóa humidade restante da última invernia. E se o
estiocontinÚ&, e a solidariedade humana o esquece, êle re
cobra fOrças no próprio abandono em que se depara, e mi
gra para longes terras mais acolhedoras, onde, á beira de um
rio perene e em terras férteis, ergue os fundamentos de um
futuro povoado, assegurando-se assim, a reconquista do di
reito de viver. E como observou o Dr. J. Andrade, na con
ferência realizada' na Sociedade Amigos de Alberto TOrres:
"Por fOrça das próprias características daquele "habitat",
o meio caldeia continuamente um tipo que, mesmo fora dali,
se repete na propagação da espécie. É um forte e um emo-
tivo. '

Não precisamos insistir, em recordar a esta notável e
conspfcua Assembléia, o que é, quão dolorosa, assombradora
e inevitável no nosso Nordeste, - e quanto se repete em
cíclos fatais, - a terrifica "calamidade das sêcas".

- "Buckle, em página notável, assinala a anomalia de
se não afeiçoar o homem ás calamidades que o rodei&m.
Nenhum povo tem mais pavor aos terremotos que o pe
ruano; e no Pero as crianças ao nascerem têm o bêrco em
balado pelas vibrações da terra.
, - Mas o nosso sertanejo faz exceção á regra. A sêca
não o apavora., Ê um complemento á sua vida tormentosa.
emoldurando-a em cenários tremendos. Enfrenta-a, es
tóico. A-pesar-das dolorosas trâdições que conhece atravé..
de um sem número de terríveis episódios, alimenta, a todo
o transe, esperanças d~ uma resistência impossível".

Insulado no deserto, calcinado e ellbraceante, o nordes
tino vê desenrolar-se ante seus olbos vários círculos de um
"inferno dantesco", a as Eumenidas emfuría o afligem COm
toda a sorte de suplícios inomináveis; a destruição. das seá
ras e de toda a vegetaç~o circundante, a rúína das pequenas
fazendas, a morte lenta e assustadora do gado e criação de
toda a espécie, a fome e a séde a debilitar a mulher e a
prole esquálida e numerosa. .

.. - O heroismo tem nos sertões, para todo o sempre
perdidas, tragédias espantosas. Não há revivê-Ias ou episo
diá-Ias";. como escreve Euc!ides da Cunha, em seu livro,
que será no futuro· muitas vezes secular e ,épico, como obras
simílsres.da tragédia antiga. - "Nliohá revive-las ou epi-
,od~á-las.•. " -
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"Surgem de uma luta que ninguém descreve - a in
surreição da terra contra o homem"..•

"Por fim tudo se esgota", continúa o grande escritor
"baldam-se todos os esforcos"..• "e a situação não mudaI
"Não há probabilidades siquer de chuvas... O Nordeste
persiste intenso, rolante, pelas chapadas, sumindo em pro-
longações privadas na galhada estrepitante das caatingas e
o sol alastra, reverberando no firmamento claro, os incên..
dios inextinguíveis da canícula .

..O sertanejo, aseoberbado de revezes, do b r a-s e
afinol!'••.

- "Passa certo dia, á sua porta, a primeira turma de
"retírantes" . .• Vê-a, assombrado, atravessar o terreiro, mi..
seranda, desaparecendo adiante numa nuvem de poeira, na

.curva do caminho•.•
No outro dia, outra. E outras. ~ o sertão que se as

vasia.....
"Não resiste mais! Amatula-se nwn daqueles bandos.

que lá se vão caminho em fora, debruando de assadas as
'Verêdas, e lá se vai êle no exodo penosíssimo para a costa,
para as serras distantes, para quaisquer lugares onde o não
mate o elemento primordial da vida! Atinge-os. Salva-se".

- "Passam-se meses... Acaba-se o l1agelo .••
"Ei-lo que voltal Vence-0 a saudade do sertão ..• Remi

gra.•• E torna feliz, revigorado, cantando; esquecido de in
fortúnios; buscando as mesmas boras passageiras da ven
tura perdidiça e instável, os mesmos dias longos de transes
e provações demoradas.....

A-pesar-das bostilidades. do meio ambiente êle· ama
"sua plaganativa com tão notável constancia, que snpõe
na r.empre, capaz da máxima fertilidade, e dela só se separa
lSob o império da desesperança formal, causada pela incle
mência irresistível, e depois que,' em vão, esperou mais um
dia - por que aqueles seus campos se' turvassem - que os
trovões defillgrassem e que a chuva se precipitasse para
reverdecer aquele chão amado, com toda a alegria de viver
e .o estoicismo de so1rer".

- Com julgar a sêca wna desgraça natural, sempre a en
frentou com aquela tenacidade que lhe enrija a têmpera.
Não se resigna, luta, enfrenta e reage. Desiludido, retira-se,
mas não esquece a gleba a que está preso pelo cordão um
belical.

Aliás, senhores, - e quem o diz é' Euclides da Cunha:
êsses sartanejos têm levado a todos os recantos desta terra,
o beroismo de uma atividade incomparável: povoaram a
Amazônia, e do Paraguai ao Acre estadearam, triunfalmente,
a sua robustez e a sua esplendida coragem. Levaram a mis
são dolorosissima e única de desaparecerem e realizarem
a epopeia da reintegraljão do território .longinquo. Assim
e é ainda Euclides quem fala - sob' um· duplo aspecto, nos
devemos, em parte, á sua miséria .umpouco de nossa opu
lência relativa, e ás suas desgraças amelbor parte de nossa
glória. .

Assignala o Sr. José Américo,a propósito do problema
das sêcas, na sua grandiosa obra "A Paraíba e seus proble
mas", livro que deveria ser lido ~ relido por todos os bra
sileiros, que "coube a um paraibano a solução dêsse com
promisso multissecular. Refere-se Dilustre escritor ao Sr.
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Epitácio Pessoa. E continúa: ~le acudiu a. salvar o povo
que acidentes reduUveis desviaram de um destino glo-
ri~. .

Escrevendo em 1923 o seu lívro magistral, onde estuda,
com' imparcialidade e superiormente, o problema das secas,
mal sabia o atual Ministro da Viação, que a êle, paraibano
também, amante de sua terra e de sua gente, estava re
servada a filantrópica tarefa de levar avante o grande em
preendimento, para dar "solução ao compromisso multisse
cular" e "saldar a dívida de quatrocento~ anos".

O problema das sêcas está pois em equação. É um
problema econômico, moral e social de difícil solução e que
nos cabe resolver. Não interessa, apenas, ás populações
martirizadas, mas a todos os brasileiros. Não é uma ques
tão de caráter regional, mas de cunho acentuadamente na
cional.

A cultura do Brasil e os seus sentimentos humanitá
rios - como em mensagem ao Congresso Nacional - já
naquela época, ressaltava o. patriotismo do eminente 5r.
Epitácio Pessoa, não podem consentir que, por mais tempo,
a gente sertaneja continue a responsabilizar os poderes pú
blícospela permanência de um mal, para' cuja extinção,
mesmo em proveito de povos conquistados, estadistas de
outros países não encontram nem embaraços políticos, nem
dificuldades financeiras. O problema estudado nos últimos
tempos com grande proficiéncia em .trabalhos particulares
e projetos legislativos, é de difícil. porém não deimpos
sível solução". Não esqueçamos que, .de 1877,. até a data
da mensagem do Presidente Epitácio, o Nordéste viu desapa
recer mais de um milhão de habitantes, número já grande
mente aumentado nos nossos dias coma mortalidade das
últimas sêcas.

E -. como ainda salienta o ilustre ex-Presidente 
êsse algarismo represenia para todo o Brasil, pa~ quasi
despovoado, uma perda colossal de forças econômicas.

Estas, 51". Presidente, além de tantas outras razões, que
omiti com o justo receio de abusar da nímia· generosidade
desta Assembléia (Não apoiad08), bastariam para justifica
tiva da oportunidade e importancia da emenda. que ofereci
ao parágrafo único. do art. 12 do anteprojeto, com o intuito
de assegurar aos Estados a assistência obrigató~ia da União
no caso de calamidade .pública, decorrente do flagelo das
sOOas.

Já se disse - e creio até que numa emenda apresen
tada pelos ilustres colegas da bancada amazonense -, que
o anteprojeto exclue a assistência da União aos Estados, nos
casos de .calamidade pública. Não. parece procedente, neste
ponto, a acusacão, pois entre as obrigações imperiosa.':I dos
Estados, está a de prover á expensas próprias, as necessi
dades de seu govêrno e administrac;ão. Entre essas, se' in

'clue, por certo, as decorrentes de calamidade pública, quan-
do, o Estado pO~i."á receber da União suprimento financeiro,'
dada a sua insuficiência de renda. E só no caso de' insufi
ciência de renda, deixaria o Estado de satisfazer as suas
necessidades.

Acontece, porém, que o parágrafo único do art. 12 esta-
", belece, apenas, uma mera faculdade, sujeitando o Estado,.

no caso. de concessão de auxílio, á suspensão de sua auto
nomia, durante tempo que não-limita. No caso de cala
midade pública, oriunda, por exemplo, das secas, não deve .-
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haver, apenas,' uma faculdade, mas antes uma obrigação,
obrigação da União fornecer o auxílio necessário ao Estado,
éabendo a ela o direito apenas de fiscalizar o emprêgo do
mesmo ou ~vocar o serviço a que o auxilio se destinar.
E isso já é o bastante, para evitar possíveis abusos. Orien
ta-se por êste critério, a emenda que passo a lêr:

Intercale-se entre o primeiro e o segundo pc
:L'íodo do parágrafo único, do art. 12 do anteprojeto:

Tratando-se, pOl'ém, de calamidade pública, de
corrente das sêcas que. periodicamente, assolam os
Estados, do Nordeste. acauetandoa mortandade de
suas populações, a ruina de snas culturas e criações,
cabe obrigatoriamente á União, prestar-Ihesassis
tência, fornecendo-lhes, sem demora, o· necessário su-
primento financeiro. .

Redija-lle dêste modo o terceiro período do rere":
rido parágrafo único do art. 12 do anteprojeto:

Em tais casas poderá ela intervir na adminis
tração estadual, para o fim exclusivo de fiscalizar
ou avocar o serviço a que o auxfiío se destinar.

A segunda emenda, $1'. Presidente, visa pÔr têrmo a
um outro flagelo apavorante, não menos daninho á eeonômia
pública e privada. e na sua complexidade, um problema.
também, de órdemsoeial, moral e econÔmica.
, Ao que parece, não é,entretanto. em que pese a opiniãO
de .alguns. homens de ciência, uin fenômeno étnico.

ll': um mal social.
Deinndo .A margem a diseussão sôbre as suas origens

- questão complicada e controvertida, SÔbre a qual a ci
ência não projetou, até agora, luz esclarecedora, de modo a
espancar-lhe. as sombras, convenbamosem que o banditis
mo, cangaceirismo 'ou como melhor se o designe, campeia.
deseníreiado. nos nossos sertões, principalmente nos do· nor
dêste, desde tempo imemoriais, e permanecerá ora em es
tado latente, ora em crise &gU4a, enquanto a União não
se convencer de quesõ a eia é possível debelar tão grande
mal e nêsse sentido agir.

A experiência, 00 longos anos já, devia ter evide~iado
aos nossos governantes .que a repressão policieI. tão pr~
el'nizada em· épocas de crise como remédio heroico para tão
grande mal, redunda, a despeito dos resultadosaparentemen
te promissõres, inoperantes.- simples paliativo com que se
consegue, ás vezes, diminuir a virulência do mórbus.

Durante QUasi· todo o re~me a que se tem denomina
do da "República Velha". dêsde 15 de Novembro de 1889 até
Outubro de iSSO, - pode se dizer que o problema do b~
ditismo infame e carniceiro dos'''Lampeões'', não preocupou
com afinco e perseveraneia as atenções da govêrno na
cional -, exclusivamente voltadas para . assuntos de outra
imporlancia, no. sul do país, e pdncipalmente concernentes
ápolftica partidária e á segurança da ordem pública •. A'
cêrca do banditismo; pode-se afirmar que, a não ser aerise
provucada pela perseguição a AntÔnio Conselheiro; em Ca
nudos, que em absoluto não foi nunca "um bandido", nem
"chefe de bandidos", mas, no conceito conspicuo ,do imor
tal Euclides da Cunha, não foi mais que "um gnóstico bron
c~.., - um hereziárca do século 11, em plena idade. modér
na"; a não ser, repetimos, - a desastrada einfeIicissima
f/Uer1'a ou "campanha de Canudos", - .SÔbre a qual paira,
como uma sentença eterna e inapelável, a: frase'lapidar, com
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-que o famoso historiador, daquela trágica aventura, selou
as últimas linhas de sua' obra "Ainda não eziste um Mau
sole:u para os cri'mleS e 0.8 loucuras das nacionalidades".•.;
a não ser a "guerra chamada de Cauudos", o problem!lo do
banditismo nunca existiu. nem afligiu o sOno dos sibaritas
da "República Velha": E por isso, as l.1Ordas dos Antônios
Silvinos, dos Virgulinos Ferreira e outros famanazes "reis
do Cangw;o", se alastraram, prosperat'am e dominaram numa
vasta zona do Nordeste Brasileiro, alarmando, depredando e
imolando, na vida, nos haveres e na honra. uma numerosa
população de mais de 10 milhões de quasi desamparados
brasileiros. Repito: Não conheço problema mais clamorosa
mente urgênle e mais intensamente Iiacional, - do que a
extirpação dêsse cancro, que corrói as vísceras e entt'ava o
progresso e a cultura social. de uma terça ou quarta parte
policia. local"... Irrisória e displicente negaça ou excusa
dos que não estudam a nossa história e se esquecem de que.
desde os tempos coloniais, mesmo durante períodos em que,
eomodurante a Regência, os governos, provinciais tinham
certa autonomia, dispunham de recursos e forças regio
nais -, nunca a irruPÇão de. organizações bandoleiras,
OOmO 08 "Quilombo. do, PalTTUlre" as M Balaiadas" e ou
tras amotinac;ões, deixaram de merecer repressão e medi
das punitivas dos governos do Império ou da Metrópole. E
a demonstração de que só as fOrças ea intervenção do go
vêrno nacional poderão extirpar o banditUmo no Nordésfe,
é que há mais de 10 anos "Lampe!o" impera e dispõe de
elementos para devastar fi, regiã.o limítrofe e intP.rmédia
de cinco Estados do Norte do Brasil, os quais,' coligados ou
não, só eDSarilham as. armas, quando Virgulino resolve
aquartelar e descansar. em alguns dos seus quarteis de in
verno, na "Vânea da. E11&4"ou na "Serra Negra",- 041 outro
igual - MquUombo".

Só ultimamente, o meu Estado, tem conseguido conter
um pouco as suas incur8Ões,onde "Lampeão" estabeleceu
sua cOrte e domicílio principal, desde 1927. Mas a fera ainda
rodeia e se agita, em periódicos assomos, caindo desur
presa sôbre povoaoões inermes e descuidadas.

Militam, .entretanto, razões morais e políticas, de ordem
superior, para que a repressão do baõlditismo assuma a
importan~ia de' uma questão, ou caso de intervenção federal:
é uma questão de saneamento e redução das nossas popu
lações do interior, e de rehabilitaeão dos nossos créditos
culturais no exterior.

O banditismo é Uma chaga•••
O SR. PAULO FILHO - V. Ex. dá licença para um.

aparte? Essa chaga é um efeito; a causa está na política
profissional. . '

OBR. NEGREmOS FALCÃO - É exatàmente o que
adiante declaro .'.. uma ri:lancha' muito mais contaminadora
e repulsiva. do que foi a escravidão, de que êle é uma espé
cie de resíduo sanioso e infeto: com o contraste de que, no
témpo da escravidão, o escravo (vítima e algoz da ign6bil
instituição), concentrava o. interesse e as simpatias gerais
do país e do estrangeiro, e deu origem á maior e mais justa
das campnahas c'vicas ~ á porpaganda abo!ieionist2..

Vergne de Abl'eu, o brilhante parlamentar ."leader" da
Constituinte ,bahiana de 91 e que ilustrou os anais desta
Casa, nestes' últimos anos tem, escrito uma série imensa de
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artigos e vários folhetos s6bre "Lampeão" e seus comparsas
acentua: "que o banditiSmo nos tem desmoralizado e co~'7
taminado a tal ponto que, por inexplicável inversão, amora
lidada ou anomalia,foriou uma certa literatura de mau
gosto, falha de senso, que tanto nos entorpece e corrompe
as massas incultas, como contribue para a apologia de mi
seráveis bandoleíros, que não constituem um tipo único, an- •
tropólogwo de delinquente, mas a concomitante encarnação
de tr~s tipos fisiontJmicos da alta criminalidade, definidos
por Garofalo: "Os assassinos, os violentos e os ladrões."
E êsses bandidos, violentos e sanguinários,. que se associam
para ."fazer do crime profissão" e o exploram .lucrativamente
até o enriquecimento· dos chefes, pallsam a desfrutar não só
a imj)u:nidade como a gloriola de "heróis - bandidos", de
"almas de aço"••. E a desorientação dessa literatice já che...
gOU ao incrível contra-senso de equiparar "Lampeão" e ou
tros heróis. dó cangaço aos grandes pa.ladinos cantados em
epopéas e c.anC;Ões célebres, da França e da Inglaterra, e que
1'i~ram o curso do mundo inteiro, desde séculos medievais,
.exaltados como encarnação suprema das ,1rtudes guer-.
reiras.

Realmente comparar "LaJDpeão", "Antonio SilVÍl1()" e
outros ridículos si1lteadores de estradl:u ao CondeRo1.anll.
sobrinho. do grande Imperador. Carlos Magno, o "Prefeito de
la Marche de Brétagne", lendário herói das canções de gesto
na França desde. o. ano 718, morto e destroçado á traição
com deZenas de heróis e paladinos na emboscada de Ron
eevallcs, só é insaniaigual á outra, de se rebaixar . o "Rei..;.
dos archeiros", - o herói saxOnico."Locksley" - ou "llobiD
Bood" -, "principe dos bons camo:radas" (na fraSe de seu
Rei Ricardo Coração de Leão), á bitola vil dos "her6ú-ban
didos do nosso cangaço. Felizmente essa literatura não
transpõe as limitadíssimas fronteiras 'da nossa quas1 insu
lada língua... siniopoderíamos arrostar alguma reclama
ção diplomática•••

A não serem os infelizes analfabetos dos 1"emotos ser~
tões, que facilmente são embaídos com essas fantásticas em
bro~es, nlo há quem desconheça.. entre pessoas de me
díocre oultura - que .11. "Ca.w;M· de Roland"· é a obra prima
da epopéia traneesa e uma das mais formosas inspirações
da poesia heróica em todos os tempos, no conceito de· César
Cantú. Os cronistas exaltam o heróico Paladino em todos, os
tons, desde· o dia fatal de sua gloriosa morte, á frente dos
.seus proeu paladinos, em t5 de Agosto de 718, e o primeiro
a sagrar-lhe o. memória foi Turpin, cronista da época, arce
bispo de 'Reims,e confessor de CarlcsMagno, que assim
narra o miraculoso acontecimento de lha ter !'iido revelada,
enquanto celebrava o santo sacritício, como em aparú;ão so
brenatural, a morte do grande Paladino,. no mesmo momento
em que citámos no original francês antigo, segundo Capé
fique: "lasainte ame du comte Rolland monta (lU ~ln.••
Os gueireiros, que então morriam, em defesa de . sua b~
deira. mereciam alguma coisa de mais valor. que os louros
da vitória; os seus nomes eram perpetuados nastradic;ões
e na poesia popular. Da "Canção de Roland" escrita por um
cantor quasi fabuloso "de tantas coÍltrovérsias-gráfieas~,.
existem guarãados preciosamente em arquivos celebres meIa
dúzia. de manuscritos originais, traduzidos em ClUasi todas'as
linguás e em centenas deediQÕes.Temos á vista a edição
princeps de J oseph Béãier .(da Academia Francesa), que em
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,1.924 jã andava na 46" edição: Calcada e traduzida de ma
nuscrito da Biblioteca de Orlord, que traz a, assinatura, de
Theruold. .• Para concluir essa informação revindicadora
- do heróico paladino;, - a "Canção de Roland" estimula
a coragem dos Normandos, qua:ndo desembarcavam na In
glaterra, antes da batalha· de Hastings: Logo que principia
ram as "Cruzadas", a ignorancia tendenciosa do século XI
compreendeu a conveniência' de lhes 'atribuir a origem ao
grande Rei Carlos Magno... e os romancistas resuscítaram
R61and e o puseram a combater na Palestina, e ó imaginaram
em conveniência com' KaIifas e Sultões, como sendo na rea
lidade - "o tipo 'ideal do cavalheiro" . Mas não s6.a lite
ratura francesa divinisou Rolando ou 'Roland __, igualmente

, decantado na If.ãIia e em toda a Europa. Não menor irre
verência e sonegaÇão das verdades, consagraãas pela Histó
.ria e pela. tradição .de muitos séculos, é a confusão de
"Robin BoOO", - o famoso chefe da resistência contra a
invasão Normanda.e irredutível ãs hostes' de Guilhenne, o
Bastardo, cantado durante três séculos por poetas e trova
dores.. de ambOs os lados da "Mancha" -, com os nol'SOS ,ri
dicuhssimos "reÍ8 do can{/~o", cuja bravura só se manifesta
"de trabuco aperreado atráa do pau".

Para enaltecer a fama do Rei dos "Out-law," do "prín-:
eipe dos archeiros", basta dizer que não sabemos quem
maiS celebra' suas peregrinas virtudes, se o magnífico ro
mancista inglês "WalterScott, DO seu tão conhecido "Ivo.
nkoe". ou se O' insuspeitfssimo historiógrafa francês - liAu
gtutin Thirry", na sua "B.útoire dela Conqu~te dP- l'angle-
teire par les Normo:nds n

• '

Perfilhando a tese de Stendal e Taine•.·o festejado ho
mem de letras, Sr. Gustavo.Barroso, . ex-Deputado pelo

,Cear!, de onde é filho, chega , conclusão de· que a .energia
bárbara do homem do· sertão nordestino, precisando mani
festar-se por injunção da própria fOrça e, Dão achando' como,
naquele meio atrazado e·' pobre, vai naturalmente' perder-se
nO crime. Es!!a, segundo êle, a primeira causa do banditismo
flUe, continuamente, assola aquelas paragens.

Seguindo o mesmoraciocín!o mos~a como o. senti
mento de ,vingança se exerce de forma· terrlvelentre famí
lias, umas contra as outras, sem que o tempo possa. sique!'
abrandá-lo perpetuando;.se de 'avós a netos, como dívida. de
bonra. E, assim, chega a. concluslio profunl1am&nte lógica
de que, sendo o banditis1Doo resultado de uma energia bár
bara. e sem direção, não pode ser vencido por" outra energia
bá.rbara.- e também sem dh~eçlio.

, , O ilustre homem . 'de le1.""88 tem razão, e não exagera
'quando registra a observação de que as polfticas lançadas
'contra os cangaceiros são, geralmente, peiores do que êles. e
'tais violências praticam que, o sertanejo pacf!ico contra elas
se revolta e,' preferelUloutar .os criminosos.' Quem, conhece
o' interior nordestino, verifica a justeza dêsse lance de psci-
:cOlogiada Vida local., .. '
. '. . .Ra até uma frase que os sertanejo!l·repetem sempre di
ante dos ~estemperos da poUciá: __ "que os: bandidos ma
tem, roubem, va lã,'estão no seu "direito", mas que a polícia

''do"govêrno faça o' mesmo ou peior do"que-,êles, não é de
le.[., , . ,','i'.','

Rã nesta frase' um perdão .aos: bandidos e uma condena
ção ápolfcia.:
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O Sa. PAULO FILHO - V. Ex. permite outro aparte?
Nessas regiões flageladas pelo banditismo, o nosso sertane
jo só conhece a ação dos govêrnos atravez de dois agentes,
seus re~resentantes: a polícia, para espancar, e o fisco, para
extorquir.

O SR. NEGREIROS FALCÃO - V. Ex. tem toda a ra
zão.

O brilhante escritor da "A Pai.'aiba e seus problemas"
entende que o cangaceiro originou-se da instituição do guar
da costas, como uma necessidade de defesa das fazendas
ameaçadas pelo gentio. Essa organisação chegou a ter um ca
ráter de milícia, permitida e, depois, tolerada pelas autori
dades, incapazes de manterem a segurança pública num ex
tenso território de populacáoescassa e disseminada. Cada
casa de campo tinha a sua panoplia.

Quando a região se desassombrou da. hostilidade dos
. selvagens, os fazendeiros nãoquizeram abdicar dêsse ele

mento qUe lhes assegurava a força moral· do dominio e ali
mentava a vaidade.

A indivisão das grandes sesmaria, continua o escritor
foi originando sangrentas questões lie terras entre confi
nantes e o partidismo monarquico criou o m~ndonismo com
prerrogativas feudais,. A luta armada, a.eêsa por essas di
vergências, veio, cada vez mais, formando a psicologia do
valentão. A preocupação dp. atrair cabras de confiança .de
generou na prote~ aolJ criminolSos que acudiam de toda
parte ao coito das fazendas das mais influentes, na certeza
de liberdade.

O Sa. MAGALHÃES NETO- E êsse flagelo é mantido
pela educação defeituosa ou pela ausência integral de edu
cação ao sertanejo.

O SR. NEGREIROS FALCÃO - :tsse ajuntamento de
gellte de má índole preparava um meio pervertido. O ca
panga despedido da guarda ociosa e desabitu:l.do .ao labOr
honrado, tinha o único recurso da societas scelerU. Organi
sava ou procurava um band().

Várias são as causas que impelem o nordestino ao cri
me. Mas a verdade é que, cometido o primeiro delito, jã
pela pressão das circunstancias, já pelo ambiente pernicio
so, êle "é forçado a persistir na deliquência em guarda á.
represália da famílIa da vítima ou para escapa:-a ação da
justiça, até que se torna criminoso habitual".

Parodiando o apopitegma de Stendal '3 de Taine,de re-·
ferência a Itá.lia, bem se pode dizer e com propriMade: que
o Brasil está. cheio de "ardentes espíritos a que sómente
faltavam os meios, para serem heroia, ao invés de ban
didos" •

Realmente assim o é. E por isso bem razão teve, quem
disse e disse com acuidade de psicólogo: que refletindo bem,
/I cangaceiro nordestino é,' na maioria dos casos, um simpuH'
4eroiaborlado ou ás avessas. A guerra de Canudos por l)a

4ó, oferece pelo testemunho valioso do grande Euclides a.
\A"WlIla, UDla pletOra ae exemplos, cada qual mais tíPICO, mal1Z5
ímpresslonante e· sugestivo.' Lampel1o, o 'Dandldo mms ata
mado nos nossos dias, até hoje zombando da lei e da jUStI.,a,
tem a sua história. Dêle, pode-se dizer que começou por
ser um revoltado e acabou sendo bandido, como e' a regra
leral •. Numa das suas corret"ias pelo sertão '-conta Gusta
vo. Barroso -a polícia pernambucana matou-lhe' o pai e
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deu em 'sua mãe. tamanha surra, que ela faleceu três dias
'depois.
. Louco de indignação e. raiva, sem ter para quem apelar,
vendo impunes os réus, Lampeão e um irmão tornaram-se
cangaéeiros. Do bando de Lampeão fazem ou fizeram parte
Chumbinho e Corisco impelidos ao cangaço POI' arbitrarie
dades da poUcia.

O primeiro passo de Lampeão no crime, obedeceu a um
impulso de dignidade e de amor filial. E como êle, 08 seus
dois asseclas citados, além de outros, de muitos outros.••

Lampeão .é rico: dá-se ao luxo de usar na sua rústica
vestimenta., brilhantes de grande quilate e de primeira
água; dispõe de um bando copioso, hoje algo reduzido gra
ças a ação do benemérito· interventor Juracy Magalhães, em
acão conjunta com interventores de outros Estados. Ao
que se diz, Lampeão obteve do Govêrno o título de capitão,
por serviços que lhe teria prestado no combate aos revol
tosos •••

Vários, porém, são os tipos de bandoleiros. }tles se dis
tribuem em escalas diversas, com gradações diferentes. desde
o perverSo sanguinário, os analgésicos. tarados, estupradores,
até os generosos e até altruístas.

Mas, se os fatores do banditismo são todos sociais,
transformar o ambiente, (.\ que seria facíl, import8riá em su
primiressas causas, do que aliás vem cogitando o digno mi
nistro José Américo, com as obras contra as secas que, na
verdade. criarão. naquelas zonas, uma nova mentalidade.

Não é impossível, pois, a extinção do banditismo, con-
tanto que a União tome a si êsse grande empreendimento•

.Filho do serf40 baiano. onde vivi durante muito tempo,
conhecedor dos males que infestam aquela região, lidando
constantemente naquele ambiente, onde colhia a cada passo.
dados de observação pessoal dos homens e do meio. cheguei
á convicÇio de que, sÓ a União poderá resolver o complexo
e emaranhado problema do banditismo no Brasil.

No dia em que o trem de ferro, cuja função social é, tão
meridianamente manifesta que o próprio sertanejo confessa:
"Onde chega o vapor de terra, desaparece o Congresso", o pro
blema do banditismo estará em vias de ser resolvido.

O problema do banditismo é, por demais, complexo e é
preciso encará-lo no seu verdadeiro aspecto.

E' eerto que os Estados da Baía, Pernambuco, Alagoas.
Sergipe, entraram em entendimento para, numa ação conjun'"
ta, combater "Lampeão" e seus sequazes.

A polícia os combatp., os persegue, prende-os quando
pode, ou mata-os quando não morre. Hostilizado de todos os
lados, o bando recolbe-se á caatinga, onde,ninguém os des
cobre.

Escondem-se e de tal rórma que se tem a impressão de
que o bando dispersou-se•. desarticulou-se, extinguiu-se.
Mera ilusão. O virus entrou, apenas, num período de latên
cia, E desde que cesse ou enfraqueç~ a perseguicão, lá re-
ponta mais violento, s8quiosode sangue e de dinheiro, apa
vorando osserLanejos e a própria polícia.

A polícia jámais poderá dar. cabo do banditismo..E' con
vi~Cão que se arraigou DO meu espírito. Só. a União, com 08
elementos. de que dispõe. poderá consegui-lo. Nem o tempo
por si só, o conseguirá. Urge•.pois, providencias .inadiáveis,
çonsequentes de um 'plano sistematizado em que, sôbre se
dispensar trabalho organizado e lucrativo ás populações. ser
tanejas .do interior, para derivativo <1e suas energias, dêm-se-
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lhes escoÍas eficientes, capazes de lhes ministrarem instru
ção adequada áquelas regiões e, concomitantemente, justiça
honesta, íntegra; higiene, transportes, .comunicações fáceis, e
proceda-se ao saneamento do sertão. As obras contra as sA
cas já constituem,.por si s6, um grande passo para afastar do
iter t;riminis, muitos brasileiros.

A emenda que apresentei ao art. 13, letra d, do ante
projeto teve em mira pOr têrmo ao banditismo.

Ei-la:
A' letra d, do art. :13, doanf.eprojeto, em seguida á -

"guerra civil", aereseente-se:

"bem como á incursão de bandos armados, com fins
criminosos, atentatórios dos direitos, cuja inviolabili
dade esta Constituição assegura a brasileiros e estran
geiros residentes no Brasil (art. 102), quer essas in
cursões se verifiquem com caráter permanente ou não,
em um ou mais Estados ou na região fronteiriça de
diversos, respeitada a etisténeia das autoridades lo
cais que se não hajam cumpliciado com os criminosos
ou insurretos".

Esta, Senhores, a minha despretenciosa emenda.
Se ela vier a merecer o generoso apOio dos meus emi

nentes pares, teremos prestado ao Nordeste um grande ser
viço. No caso contrário, possa ela servir de esUmul0 dos com
petentes para obra de maior valia, na certeza de que é esta
gente, fortalecida· e grande no amor da terra, no sentimento
eterno e sempre renascente·de· apêgo. ao torrão nativo; é esta
raça, resistente e incomparável, inexcedível de bravura e .»
ragem, que devemos salvar, localizando-a permanentemente_
nos seus sertões, de onde em onde vergastados·· e inabitáveis,
mas ricos e abundantes- ás primeiras visitas do abencoado
inverno. Salvemo-Ia, para contrapO-Ia li invasão amarela e
li introdu~o mercenária de levas·· asiáticas e de as~frios .••

O SR. PAULO FILHo - Apoiado.
O SR. NEGREIROS FALCÃO - •• , com que .nos amea

çam nas muitlUcol/içlU, <Ne rondam de toda a parte êSte
nosso !lIDado Brasil, - "Colmeia onde ainda sobra o mel", do
que nos falava há. trinta anos o saudoso Barão do Rio
Branco.

Salvemos o Brasil Nordestino, das ,~cG.8 e do banditúmo,
que o infestam, Srs. Constituintes: e nada teremos a temer
dos "Lilipute8", que se forem abeirando do "gigante . que
dorme". •• (Muito bem;· muito bem. Palm,(U. O orad.!J1' é
vivamente cumprimentado.)

Durante o discurso' do Sr. Negreiros Falcão,
o Sr. AntOnio Carlos, Presidente, deixa· a cadeira
da Presidência, que, é· ocupada pelo Sr. Pacheco
deOliveirô, f o Vice-Presidente.

10

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação
pessoal o Sr. Lacerda Werneck.

O Sr. Lacerda Werne~k· (P'ara explicaçi1.q pessoal) -
Sr.· Presidente, Srs. Consfituintes. Inscrito; de há muito,
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para· uma explicação pessoal, em que pretendia bordar .ligei
ros comentários em tOrno das emendas religiosas, tive re
tardada, por motivos estranhos· á minha vontade, a ocasião
de ocupar esta tribuna. '.

Aos nobres colegas parecerá, ta.lvez, extemporaneo que
eu venha fazer agora, depois de publicado o parecer da Co
missão e quando, na marcha a.ce!erada em que vão os tra
balhos da nossa Carta Constitucional, se tornem, é possível,
completamente inócuos.

Todavia, eu viso consignar o meu ponto de vista, e o
farei rapidamente, como exige o momento e o adiantado
da hora.

A primeira emenda oferecida ao. anteprojeto em seu
Utulo .IX - Da Religião - é subscrita pelo nobre Depu
tado SI". Costa Fernandes e visa esclarecer o § 50 - dizendo
"taxativamente.. - que "o serviço religioso naS expedições
militares, nos hospitais, nas penitenciárias e outros esta
belecimentos públicos será permitido sempre que fÔrrecla
mado" ao invés de "sempre que a necessidade do serviço
religioso se fizer sentir" camosa encontra no anteprojeto.

Louvável, sem dúvida, SI' . Presidente, o intuito do nobre
colega de, em defesa do seu ponto de vista,. desejar. que fique
expressa taxativamente essa condição, a prevãleeer I) dis
positivo do anteprojeto.

Contra êle, entretanto, Srs. Constituintes, já se levan
tou a voz autorizada' do nosso prezado colega Deputado
Plínio Tourinho,. em vibrante discurso pronunciado desta
tribuna, em que, analisando e fundamentando de maneira
insofismável em todos os seus aspectos, os males que hão
de decorrer de tal dispositivo - esclareceu muito bem. a
Casa, com a sua autoridade. de militar. e o seu t.irocínio de
caserna, da exata situação que virá criar nos quarteís a me
dida proposta.

Em seguida, .como um atentado ao livre desenvolvi
mento das ideologias e das crenças, - vem a emenda n. 203,
a que subscreve a bancada do Rio Grande na sua quasi to
talidade e alguns Deputados por Minas.

Na verdade, Sr. Presidente; regulado em .todas as mi~
núcias, como ali se encontra, o exercício doultramonta
mamo e abrigadas todas as prerrogg.tivas, plausíveis ou não,
aos ministros e membros .. das. congregações religiosas- o
Brasil, que durante 40 anos viveu· defeso das lutas religio
sas, terá implantado no seio do seu povO,a mais sangrenta
e mais cruel de todas as lutas. .

Ainda, Sr. Presidente, a emenda n. 733 - de autoria
de elementos da baneada da '"Chapa tl'nica"-· que visa ga
rantir a assistência religiosa âs fOrças armadas, hospitais,
prisões e outros estabelcimentos públicos - importa uma im
posição taxativa. que a moderna concepção da' organização
socialnãosuporla•

. Como m\1~to. bem argumentou o· nosso colega Deputado
Gwyer de Azevedo - a Nação não pode prestigiar nem des
prezar as maiorias ou minorias eventuais - e o dispositivo
em aprêco consigna, é evidente, a garantia por parte do Es
tado .ás confissões religiosas, de intervir nos estabelecimentos
oficiais, com a pregação das suas doutrinas ,;-..criando desde
logo o confiicto inevitável. E'natural, Sr. Presidente, que
entre os detentos de uma penitenciária,' entre uS doentes de
um hospital, existem indivíduos detados os ct'edos religiosos:
- garantido pela Constituioão, suponhamos, aparece tml-:
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missionário protestante, que, sem dúvida, exigirá dos respon
sáveis pela direção do estabelecimento, que lhe assegure a fa
culdade de pregar a sua doutrina. Quem. po<;lerá obstar'? Nin
guém - Sr. Presidente. Nem os próprios réclusos que a isso
se opuserem - a não ser que se revoltem.

O que significa isso, Srs. Constituintes, sinão, comQ bem
disse o grande criminalista Dr. Evaristo de Morais: "o Es
tado a policiar as conciências."

A emenda 876 - fil'1X1ada ainda por elementos da Chapa
Única, contém uma ressalva que constitue um subterfúgio
capaz de anular por completo o artigo 105 - tal a maneira
por que está redigida. -

Como se pode aquilatar dessa colaboração. reciproca o
"que determina o interesse coletivo"? A admitir a emenda
citada, teríamos, Srs. Constituintes, estatuido a religião do
Estado com todos os sacramentos - para, na primeira opor
tunidade, subvencionar e estabelecer inter-dependência entre
o poder público e o ultramontanismo.

A emenda 1..036, de autoria da bancada baiana, Srs.Cons
tituintes, em o parágrafo único do artigo - "E' garantida a
liberdade de associação religiosa" - traz o seguinte: "As as
sociações religiosas adquirem personalidade jurídica, nos
têrmos da lei civil e' ficam subordinadas, nas suas relações
internas e para com· os seus superiores, ás leis fundamentais
das confissões a que pertençam". Não posso,Srs. Constituin
tes, .atinar com o propósito que tiveram os distintos colegas
fazendo incluir na Constituição disposições que são atribuws
de caráter privativo das associações e que só a elas cumpre
cuidar.

É natural que em suas relações internas as associações
tenham as suas leis e os seus códigos·e .regulamentos, mas
êstes em nenhuma hipótese podem eximir os seus membros
da ordem jurídica estatuida no País. uma vez que essas asso
ciações tenham adquirido personalidade jurídica. Essa res
salva, Sr. Presidente, sem objetivo imediato, pode, entretanto.
dar lugar a, de futuro, vermos excluídos. da jurisdição brasi
leira, as associações eos seus componentes, que só conside
rarão leis a sua conduta, aquelas fundamentais das confissões
a que pertencerem.

Seria, Srs. Constituintes, abdicar para com uma classe
das prerrogativas. inalienáveis do poder público. Se assim
procedermos também com as associações operárias ou pro-
fissionais, que podem e devem possuir estatutos fundamen
tais, o que sucederia? Dentro em pouco nenhuma lei do Bra
sil atingiria·· essa classe - porquê,. ficando subordinada em
suas relações internas e para com os seus superiores ás Con
federações ou Ligas Sindicais - estas é que ditariam as nor
mas de conduta das suas subordinadas. A emenda 1.087 
se inicia com fi mesma proposição da emenda n. 876 - já
analizada e que, como ficou provado, constitue a válvula para
todas as concessões posteriores, dos poderes públicos ao ultra-
montanismo. .

E não se diga que a regalia será igual para todas as re
ligiões, Sr. Presidente, porquê virão.os defensores dêsse
princípio colidir. com a afirrnativatantas vezes alardeadae
incontestável que a religião católica constitue a maioria e que,
portanto, absorverá tudo o que possam ~eder,·· nesse terreno,
os governos. Todos os demais itens propostos nessa emenda

.visam assegurar á religião todo· o. beneff~io possível por· parte
do poder constituido, instituinao para'as agremiações e prá..
ticas religiosas. um regime de privilégio absoluto, que não á
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possível admitir no século em que vivemos como não o
o foi no século passado, por ocasião da Constituinte de' 91
- em que, sabiamente, foram afastados do texto constítu-
·cional essas medidas de exceção.

O que significa cooperação de credos religiosos em ser
viço. ptíblico?

Acaso á administração do País, dos Estados ~ dos Mu
nicípios - é necessário fique assegurada essa cooperação?

Não é dever precípuo de todo aquele que reside no ter-
·ritório nacional submeter-se ás leis do país e dessa forma
·'enquadrar-se no conjunto de exigências sociais que o levam

. a colaborar cOm os poderes públicos?
, Pretendemos dar ás associações religiosas uma situa-
·cão de exceção e ainda obrigar os administradores a entre
terem as relacÕes necessárias ao progresso e prosperidade
dessas instituições?

Não, Srs. Constituintes, não é possível e não acredito
que, diante dos exemplos de todo o mundo civilizado, vin-

·guémno Brasil medidas dessa natureza.
Endosso em todos os seus têrmos, conceitos e conclu

sões a emenda i .150 do nobre Deputado Gwyer de Azevedo
- paTa preferir o Estado leigo que é a suprema garantia d'J.
liberdade de conciência e com ela de todas as crenças r&
ligiosas e tilosóficas.

Definindo a garantia de liberdade de conciência, vou
·reproduzir um trecbo do grande criminalista Dr. Evaristo
de Morais:

"A garantia da liberdade de conciência consiste
no reconhecimento da incompetência do poder pú
blico para. intervir em matéria religiosa. resolvendo
se a apoiar as pretensões de qualquerconfissio, mas,
sim. a manter a igualdade de todas as religiões, de

. todas as opiniões, perante a lei. Consequentemente,
cumpre ao Estado n~o se preocupar com a sinceri
dade .dos crentes dessa ou daquela fé religiosa, pois,
êle deve igual proteção a todos os cidadãos q"ae não
violam a lei, sejam êles sinceros ou hipócritas.
Tampouco cabe ao poder civil indagar se uma dou
trina é verdadeira ou falsa, se suas consequência-s
são boas ou más, pois sómente lhe cabe averiguar
se oa que a professam obedecem. ás normas legais.
Aó Estado compete telar pela ordem e segurança pú
blicas e não .policiar as conciências•••

. Ora, toda vez que O'poder público do .Estado
se põe ao seJ;Viço de uma religião ou lhe dá pre
ferência, infringe o princípio soberano da ígual'dade
·perante a lei, atenta contra a liberdade e põe em
risco a fraternidade. Era o que acontecia no vasto
períod() bistórico em ~ r~inou o absolutismo ~Q
pod~r temporal, naturalmente .apoiado- no exclUSI
vismo e na intolerancia de determinada religião. Por
toda parte, e em todos os tempos, viveram consor
ciadas as duas tiranias, as duas. sujeições, negadoras
da liberdade.

O exemplo mais .. frisante dessa asscclaoão abo
·minável nos é oferecido pela Inquisição. A aoão mal-.
fazeja,. sacrílega, do chamado Santo Ofício 8610i
possivel com o apóio do poder. civil a para vanf.agem
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ser levado a &feito antes de que os nuben.tes estejam casa..
dos perante a Justiça Civil .' .

Assim, Srs. COnstituintes, teremos abrigado a família
brasileira, dos inomináveis abusos pratiqado.5 .em nome de
Deus, .permitindo, qUe uniões clandestinas e irregulares S~
verifiquem a todo instante, conduzindo os ludibriados á si-,
tuacão mora.l e material terrível, quando -wm .que os setia

.filbos são eonsiderados ilegítimos e que o vínculo da fami-
lia, indiscutível traço dos interêsses materiais, não existe
em face da lei. .

Sr. Presidente, dacm' a exiguidade do tempo, deixo de
ler um artigo publicado no "Correio de S. Paulo", de óntem,
da· lavra do. notável publicista paulista, . 'Sr ~ " Mário Pinto
Serva e sob o título "Guerra Civil Permanente". Farei, po
rém, inclui-lo em meu discurso, visto como.' focaliza êle, com
real felicidade, a sit~ó que implantaremos' no Brasil, a
serem aprovac:as as emendas religiosas, que foram apresen
tadas. (Muito bem; muitQ bem. O orador é cumprimentadu.)

O Sr. Presidente - Nada mais havendó> a tratar, vou le
vantar a sessão, designando' pan. llIJ18.Dhl a seguinte

ORDBM: DO DIA

Trabalho de Comissão.

Levanta-se a Sessão, ás t7horas e.t5 mi-
nutos. .



85& Sessão, em 3 de Março de 1934

PresidêncIa dos 3rs. Antônio Carlos, Presidente; Pacheco
de Oliveira, i e Vice-Presidente; e Cristóvão Barcelosr
2'" Vice-Presidente..

1

A's 14 horas comparecem os Sra.:

AntOnio Carlos, Christóvão Barcelos, Clementino Lisbôar
7laldemar Mota, Mário Caiado. Cunha MeIlo.Luiz Tirelli, Al
fredo da Mata, Abel Chermont, Veiga cabral, Joaquim Ma
qalblies. Magalhães de Almeida, Rodrigues Moreira, Costa
Fernandes, Godo!redo Vianna, W.aldemar Falcão, José de Bor
ba, Leão Sampaio. Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Ferreira
ae ~usa, Odon Bezerra, Irenêo Jo!fily, João Alberto, Aga
menon de Magalhães, Souto Filho: Arruda Falcão,. Arruda Ca
mara, José de Sá, Simões Barbosa, Osório Borba, sampaio Cos
ta, Leandro Maciel, Rodrigues Doria, Deodato :Maia, J. J.
Seabra, Prisco, Paraiso, ArthurNeiva, Edgard Sanches. Atire
jo Mascarenhas, LeOncio Galrão, Aloysio Filho, Fernando de
Abreu, Godof'redo Menezes, Lauro Santos" Jones Rocha, Hen
rique Dãdswortb, sampaio ~orréa. Leitão da Cunha, Olegá
rio' Ma.riano, Prado Kelly, ACurcio TOrres. Fernando Maga
lhães. Gwyer de Azeveão,Fáb~o Sodré, Cardoso ·de MeIlo. Bu
arqUe' Nazareth, LemgruberFilho, ,Martins Soares, Pedro
Aleixo,Augusto de Lima, Augusto Viégas. Matta ,Machado,
Delfim Moreira, José Alkmim, Odilon Braga, Vieira Mar
ques, Clemente Medrado, Raul Sá, Furtado de Menezes, Da
niel de Carvalho. Levindo Coelho, Campos do Amaral, Car
neiro de Rezende, Alcantara Machado, José Carlos, Barros
Penteado, Mmeida Camargo, Mário Whately, Vergueiro César,
Lacerda WefD.eck, AntOnio CoveIlo, Nero de Macedo, Genero
so Ponce, Alfredo Pacheco, Lacerda Pinto, Annes Dias, Fre
derico Wolfenbutell, Reilato Barbosa, Victor Russoman()p
Fanfa Ribas, Argemiro Dornelles, Raul 'Bittencourt, Adroaldo '
Costa, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Vasco Toledo, An
tônio Rodrigues, Francisco Moura, Antonio Pennaf'ort, Sebas
ltlio de Oliveira, João Vitaca, Alberto Surek, Edvald Possolo,
Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Ricardo ll{a
chado, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Mário Ramos, Pa
checo e S!lva, Rocha Faria, Teixeira Leite, Abelardo Mari
nho (U:7).

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de :113Srs. Deputados.

Está aberta a )Sessão.' '.

O Sr. Waldemar Botá (~·Secretdrio.8eM1tndo,'t.iMo).
Droeede á leitura. da. Ata da sessão ántecedente, a qual é ,posta
em discussão. '~~. '
VOL.IX fi
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() ar. AgemeDoD de Itagalhles - Peco a palavra..

O ar. Pr.sideme ....:. Tem a palavra, BClbre a Ata, o nobre
Deputado.

O Sr. ArameDOD de lIagalhl8l! (S~b1'e a Ata) - Sr. Pre
sidente, o Interventor em Pernambuco, por intermédio. da
bancada do Partido Social 'Democrata, vem traze!". á Assem
bléia, em homenágem á opinião e á verdade, explicações com
Pletas sObre o incidenteveículado nesta tribuna pela paixão
partidária do nobre colega, Deputado Souto· Filho, no t0
cante á·. suposta coação, por parte da paliei&, do meu ,Es
tado, á circulaçlo de um .matutino. Essas informações são
as seguintes:

"Propósito suspensão circulação .Estado determi
nada 1)elO8 próprios diretores não pela polícia, envio
notas oficiais sObTe assunto, l>ubUcadas .aqui.

Não tem absolutamente fundamento a notícia de
que Um jornal desta cidade teria suspendido a sua pu
blicaolo por !alta de garantias.

Tod$ a iinprensa da capital tem amplas garantias
para circular, e plena liberdade para comentar os atol
administrativos, com a única i'estrição de uma língua
gemque não seja de acbincalhe ou insulto.

A. censura que existe nlo só aqui mas em todo o
país, nunca serviu no Recife para evitar comentários
escritos sem agressões e injWias. Jornal que hoje
suspendeu por sua exclusiva vontade a sua publicação
diz tê-Io feito. por não lhe ter sido .permitido c0
mentar uma notaóticial, o que não é verdade. Apenas
se lhe recomendou que publicasse a defesa do govêrno
a uma sua acusação, o que aliás comUtaia.um dever
elementar de probidade jornalística. Por. motivo de
sua suspensão diz a direccão do mesmo jornal, em
carta .. que divulgou, <role a censura "poderia nos -im
pedir a divulgação de determinada matéria plas nunca
nos obrigar a publicar aquilo que não queremos pu
blicar". Diante do insucesso de suas investidas á atual
administraoão, êsse jornal procura agora um outro
processo de exploracão para prOduzir efeito fora do
Estado, onde não é bem conhecido. Suspendendo a
sua circulação, um jornal desta cidade fer. afixar em.
"placard" uma nota insultuosa ao govêrno do Estado,
cuja publicação havia sido proibida pela censura.
Apreendido o "placard" por constituir o fato uma ten
tativa do desrespeIto á autoridade, o mesmo jornal
editou boletins reproduzindo a nota para distribuição
pública. Desta vez a secretaria da seguranoa apreen
deu os· boletins e a respectiva composição tipográfica,
com a maior disereoão, convidando os responsáveis
pelo' jornal a dar explicações sÔbre o assunto. En.·
quanto assim procediam, telegrafa·...am para o Rio,
conforme se verifica das notas que seeneontravam no
"placard" apreendido, dizendo-se sem garantias e afir
mando outras invencionices. com o proposito único de

_ exploraoão.p govêrno está dispostos fazer cumprir
as sUas determinacões e nAo· consentirá que Sc pre
tenda burlá-la, para o que, tomára as providências ne-
cessarias". '.,

~ (.
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Telegramas apreendidos com placarcl diziam que
polícia assaltára redação, rompendo violentamente
multidão frente jornal, retirando "placard" que aIiun
·ciava motivos não circulação. Nem polícia assaltou
nem havia multidão frente jornal nem "placard" anun
ciava somente motivos não circulação, mas estampava
nota insuItuosa cuja publicação proibida pela 'censura.
'Nenhuma proibição houve de comentários salvo se
agressivos, conforme se pode ver do seguinte cartão
dirigido pelo redator-chefe ao secretário Segurança:
"Envio as provas das nossas principais maté
rias, isto é, passíveis de censura. Em provas assi
naladas seguem os comentários que me permiti fazer
em torno da nota oficial conforme declarei ao senhor.
Agradecendo a remessa da matéria tão ced:> quanto
possivel, para não prejudicar o serviço do jornal, subs
crevo-me". Por aí se vê que ficaria jornal com facul
dade comentários nota sujeito porém censura. Nunca
houve invasão nem cêrco edifício pela polícia, conti
nuando jornal sob mais amplas garantias. Fecha
mento obedeceu unicamente intuito exploracão pelos
responsávefs jornal. Dentre êles Fileno Miranda, cuja
falta idoneidade bem conhecida até mesmo da polícia
do Distrito Federal. Outro responsável, Abgar Soriano
filho desembargador Abdias Oliveira, posto cm dis
ponibilidade revolução vivia sombra dêste advogando
criminosamente. Seu respeito já foram divulgadàs
cartas do arquivo encontrado palácio em que ficava
patente subserviência e desembargador sendo mesmas
cartas escritas pelo punho Abgar, conforme confessou
publicamente. Outro redator, Anibal Fernandes, ho
mem paupérrimo antes govêrno Sérgio Loreto saiu
proprietário abastado, realizando viagem Europa, com
toda famflia. Sr:a improbidade bastante conhecida.
Esses são os que com maior despudorinventam des
lavadas mentiras. Contra afirmativas dessa. gente,
tenho testemunho toda população,. todas autoridades
federais, civis, militares e palavra secretário segu
rança, capitão Rossini Raposo, um dos oficiais do
Exército de maior destaque da .sua clásse, incapaz de
um ato menos ponderado. Abraços. - Ca1"lo6 de Lima
Cavalcanti, Interventor Federal.

Vê V,. Ex., Sr. Presidente, que as informações prestadas
'Pelo Interventor de' Pernambuco, restabelecem o fato na sua
Tealidade lncontrastável.

Quem está.fora da lei é o matutino que se recusa a obe
decer á censura, que existe no meu Esbdo, como em todo o
'Brasil.

Devo acentuar que o interventor em Pernambuco exerce
essa censura com a imparcialidade de um magistrado, atin
1Pndo ela, não s6 os jornais adversários, como aos que
apoiamo sua atuação. .

Vou citar um fato que documenta esta minha afirmação:
c "Diário da Tarde", jornal do qual é proprietário o Inter
ventor Lima Cavalcanti, jornal· que mobilisou' as energias
pernambucanas para as trincheiras de outubro, porquê in
fringiu a censura, foi suspenso por 48 horas.

Eis a prova, Sr. Presidente, de que. não há .dois pesos
nem duas medidas; há. a energta !lereDa de um magistrado,
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que eoloca as responsabilidades da sua alta investidura:.
acima de quaisquer injunÇões de ordem pessoal ou parti
dária.

Está perfeitamente esclarecida a forma por que agiu ()o

interventor de Pernambuco. Reslabelecida assim a verdade~
espero que o meu nobre colega venha a retratar a sua.
acusação.

.() SR. PRESIDENTE - Está findo o tempo de que V. Ex..
dispunha para falar sObre a Ata. .

O SR. AG.A:MENON DEMAGA.LlUES - Se V. Ex., St'. Pre
sidente, me concedesse mais alguns minutos, eu iria desen
volver considerações ao derredor' de fatos que demonstra
riam a intolerancia reacionária dos adversários de Pernam
buco, hoje cheios de zêlo !arlsáico, pela liberdade· de im
prensa. Mas, como V. Ex. está infiexlvelna aplicação dos
preceitos regimentais, reservo-me para, em outra. oportuni
dade, pOr as figuras nos seus lugares. Tenho dito. (Muito
bem; muito bem.)

O Sr. Presidente -As deelaraç15es. do nobre DeputadO'
constarão da- ata, onde deve figurar tudo quanto se passa
na sessão. Permita S. Ex•• porém, uma obJeçlo: nada t:em
a ver com a ata o que acaba de ser dito.

2

O Sr. Fernando Jlagalhiss - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, sObre a. Ata, o nobre-
Deputado.· .

O Sr. Fernando Jlagalhães (S~ln-e a Ata) - Sr..Pre
sidebte, falarei para retificar a Ata.

Não é absolutamente admissivel que, nos "Anais" da As
sembléia Constituinte, figurem têrmos que não tenham a'
verdalieira aeepção.· .

No di9CUrsoágua-fria do Sr. Agamenon Magalhães, onde
a m~nba personalidade foi posta em fóco, está escrito que
S. Ex. trataria' "das contradições do Sr. Fernando Maga
lhães".

Parece-me queS. Ex. não alcançou bem o valor da ex
pressão, porquê- r 9nso - S. Ex. desejava dizer "incoê-'
rência". E contradição não é incoerência. .

O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - V. Ex. está pondo safo
nas contradições... (Riso.)

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - :t muito necessário,.
em nome da gramática, fazer essa retificação, para. que, mais
tarde, não se fiqua em dúvida quanto ao idioma com que a
Assembléia Constituinte tratou dos assnntos - se em portu-·
guês ou outra qualquer língua.

Devo dizer, 8r. Presidente, que essa mesma língua de
turpou o nome "Agamémnon": foi traduzido "Agamenón."

"Agamémnon" era porta-voz dos deuses.
Sai perfeitamente que, nos camarins dos Ministérios, eU'

já. estava assinalado e naturalmente apontado para receber-
essa consagração olímpica. . . .

Agradeço - eu que ~stou. scostumado, pela profissão,
a conhecer !UlIldamenteá política das comadres -:.. agradec~
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essa consagração olímpica que acabo de receber. Estou
J>ronto tmra, recordando-me, não de "Agamenón" mas de
"Agamémnon", dizer que não precisaria, naturalmente, o
'8Tande herói de Tróia, para aplacar os ventos contrários de
:sacrificar até os próprios filhos. (Muito bem; muito bdm.)

3

o Sr. Souto Filho - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, sôbre a Ata, o nobre
Deputado.

O Sr. Seuto Filho (SÓbre a Ata) _ Sr. Presidente, ouvi
atentamente o discurso do meu nobre colega de representa
eão, Sr. Agamenon de Magalhães.

S. Ez. cumpriu seu dever de correligionário e amigo,
tentando justificar o procedimento do govêrno de nosso Es-
tado; e, eu também cumpri o meu dever, trizenCSo ao. conhe

.cimento do país um ato atentatório da liberdade de imprensa
em uma das cidades mais cultas do país, a' qual é a ca
pital de Pernambuco.

Em .. aditamento ao telegrama que aquí .1f, tenho a acres
centar novos despachos recebidos de meu Estado, pelos quais
se verifica que o fato ocorreu tal qual narrei·na minha pri
'meira oração nesta Casa, mau grado os protestos em con
trário.

"Polícia acaba assaltar nossa redação rompendo
violentamente multidão frente nosso jornal retirando
placard anunciando motivos lncirculamos. Situação
absoluta inseguranea."

"Polícia acaba invadir outra vez nossa redação pe-
. netrando oficinas apr'eendendo· galés composição con
tendo matéria ontem censurada. Govêrno acaba pu
blicar nota oficial, dizendo não haver censurado jor
nal quando temos nosso poder provas devidamente
censuradas assinadas delegado Reis Lisboa. Secretá
rio Segurança acaba mandar intimar comparecer sua
presença. .

Rénato Vieira Melo e Fileno Miranda passando as
sim por cima imunidades parlamentares goza Fileno
qualidade SuPlente diplomado peço fazer comunicacões
Acúrcio, Dodsworth, Moses.e jornais."

"Recife - Comunicamos V. Ex. acabamos passar
. ministro seguinte telegrama: Levamos conheci
mento V. Ex. por havermos comentado ato adminis
trativo govêt'no nossa edição quarta-feira foi nos im-

.'Posta exclusivamente intimidados pelo govêrno publi
car nota oficial têrmos insultuosos· sem mais quais
,quer'. comentários. Temos nosso poder provas mesmos
comentários devidamente censurados pretexto envol
vam achincalho poder público quando incontéro nada
desrespeito autoridade ape~ critica certo ato admi
nistração. Govêrno deliberou ontem restabelecer cen
sura jornais tomando porém contra nós medidas par
ticularmente odiosas como apreensão "placards" nossa
redação invasão nossas oficinas apre~nsãomatet:ial ~i
pográfico constantes chamados políCIa dar exphcaçao.
Continuamos impedjdos comentar fato em questão
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quando censura imprensa Rio afeta penso questões or
dem pública. Pedimos V. Ex:. se digne mandar resta
belecer para n6s direito livre opinião de que nos te-~
mos valido até hoje com perfeita dignidade sem insul
tar ninguem mas no pleno uso direito essencial cidadã.o
brasileiro'. V. Ex:. como govêrno provisório não há de
querer que se mantenha fechado 6rgão imprensa méro
capricho interventor. - Respeitosas saudações."

O SR. AGAMENoN DE MAoA:LHÃB8 - V. E:x:.dá. licença para
um aparte?

O SR. SOUTO FILHO - Eu não interrompi V. Ex.
uma só vez.

O SR. AOAMENON DE MAGALHÃES - Acabo de receber
telegrama, segundo o qual. o Sr. Fileno Miranda não sofreu
eonstrangimento algum. Registre isso em seu discurso.

O SR. SOUTO FILHO - Estimo em o saber.
- Agora, quero trazer ao conhecimento da Casa e do país, o-

qual pode ser o pretório do incidente, o motivo que determi
nou o ato violento do govêrno de Pernambuco.

A nota é esta:

"Uma imoralidade!
A imprensa ~ublicou ontem o seguinte ato:

"O interventortederalno Estado, no uso das 8l1.U'
atribuições, tendo em vista os motivos expostos em
decreto n. 228, de .17 de Outubro de 1933, e aprovidên
cia de ordem. geral adotada pelo decreto orçamentáriO'
para o corrente exercício.

Decreta:

. Art.i.o A providência contida no artigo único d() ,
decreto D. 228, de 17 de OUt.ubro de i933, fica exten
siva ás sucessões abertas até a data da publicação do
mesmo decreto.

Art. 2.°,As vantagens decorrentes da aplicação do
presente decreto não darão direito a restituição de
pag--GIDentos já efetuados.

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em con-
trário. .
Carloll de Lima Cavalcanti. - Heitor da SUva Maio..'"

. Vem agora o comentário:

Para o grosso do público, êsse ato passou um tan
to despercebido~ Na V'3rdade, porém, envolve um dos
mais escandalosos gestos de arbítrio pessoal e· de. fa
voritismo, perpetrados na gestão discricionária.

Certo. correligionário do govêrno teria de pagar ao
erário importancia superior a'i7contos, afora os adi
cionais, de emolumentos de um inventário. Cálculo
feito pelo contador, em observancia ás leis ·fiscais.
Para fugir 'a êsse pagamento recorreu c aludido Clor
religionário ao govêrno. O Conselho Consultivo, eh,,
mado a manifestar-se, opinou favorável. E o govêrno
para não deixar mal o postulante sooial-democrátieo,
atendeu-o, plenamente. Revogou a lei orçamentária e· 
mandotldlminuir as taxas. Sómente o orçamento qut"
visava como seu ato não era o que estava em vigor.,;,
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no tempo do seu despacho, mas o do ano de 1932, de
acõrdo com o qual' as taxas haviam sido eobradas.f Fa
lando, porém, a decisão governamental de "orçamento
em vigor" (o despacho era de t933) tanto o contador,
como o procurador dos feitos da Fazenda, como o juíz
não acharam como e,xecutá-lo. E as taxas cobradas fo
ram mantidas.

O intereseado, porém, não se conformou e voltou
á carga.

Comentando em tempo êsse caso rebarbativo, o
nosso ilustr'e colaborador Dr. Abgar Soriano escrevia:

"Que terrível impasse/
Mas, neste regime, onde não se admitem favoritis

mos, é de se pleitear um concerto á desagradável si-'
tuacão dos interessados no inventário. '

Voltaram, êles, para o executivo: - "Como é, fo
mos, ou não, beneficiados? Será possível que tenha

mos mesmo de pagar a extorsiva taxa?
Mas, como revogar, agora, em 1934, a lei orçamen

tária de 1932, que é uma lei anua?
Só há um remédio: - perdoar aos interessados o

págamento da maldita e extorvante taxal
E, segundo se diz. é o que se vai fazer, para se

comprovar que, agora, neste regime de moralidade e
justiça. não ha lugar a favoritismo, nem advocacias
administrativas .••"

E foi o que se fez."

O SR. PRZSIDENTE - V. Ex. está lendo artigo que na
da tem que vêr com a ata em discussão. Além disso, já está
terminado o tempo de que V. Ex. dispunha.

O SR. SOUTO FILHO - Um minuto apenas, 8r. Pre
sidente, para terminar.

o SR. AOAMENON DE MAoALHÃ1!:S - V. Ex. está lendo um
artigo de jornal, redigido em. têr.m08 agressivos, o que pro
va a taleraneia da censura em Pernambuco.

O SR. SOUTO FILHO - Nêsse tempo, pareee,não ba
~ia a censura. Agora, foi restabelecida e com rigor.

"O Govêrno, pelo ato ontem divulgado, revogou
a lei orçamentária de i932. o que é simplesmente
fantástico •

. Mas há. melbor: .para que os que pagaram as' ta
xas do orçamento de 1932 não pleitêem, como seria
justo, arestituicáo' de pagamentos iá efetuados, o de
creto fnterventorialprevê o assunto, no mais odioso
personalismo.

-Pergunta-se: em ,que regime 'se poderia cometer
uma imoraliflade ftêsse porte?"

Foi este "suelto", Sr. Pre8id~nte, que originou a me
.~ida vexat6ria do Govêrilo, querendo Corear O Estado a pu
blicar uma nota oficial, sem direito a comentários.

O país que julgue a defésa do interventor do' Estado e,
() que diz ó jornal. pernambucano.

. Era o que tinha a dizer. (MuitD bem; muito bem.)

•
o Sr. Ar'8mirO DorneUes - Pec;o a palavra.
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O Sr. Presidente - Tem a palavra, sÔbre a ata, o nobre
Deputado.

O Sr. Argemiro Dornelles (S6bre a Ata) - Sr. Pre
dente, por motivos particulares e de fÔrea maior, não pude
c'oClparecer, ontem, aos· trabalhos desta Casa; de sorte que,
só hoje, através de ligeiras notícias lidas nos jornais, tive
conhecimento dos debates, por vezes tumultuários e calo
rosos, que se travaram nêste recinto, a propósito de uma
entrevista atribuida 2.0 ilustre general Manoel Rábelo.

Estou convencido de que, presente aos debates, teria
concorrido com pequena parcela, que· seria todo .o meu es
forco, para manter a serenidade tão necessária ás boas re
solucÕes~

As rerer~ncias que, porventura, tenba feito aquêle ge
neral á Constituinte e aos Srs. Deputados tiveram reflexo
violento e acalorado nêste recinto l)orquê. senão todos os
colegas, 'Pelo menos, a maioria desta Casa não apreendeu bem
o que se passa no seio das classes armadas, neste momento
histórico da vida brasileira.

Como em todas as situaeões em que se exige, moral
mente, o meu pronunciamento, devo declarar aos nobres c0
legas que as palavras que foram pronunciadas ou escritas,
aqui dentro, ou fora dêste reCinto, e que procuram envol
ver o Exército, não refletem o pensamento do mesmo Exér
cito.••

O SR. CHJ\ISTOVÃO BARCELOS - Muito bem.
O SR. ARGEMIRO DORNELLES - ••• embora, quem

as faca declare expllcitamenteos motivos' Por que as faz
ou, implieitamente, pelo simples fato de envergar a nobre
.farda..

O Exéreito atual, Sr. Pl"esidente, entregue exclusiva
mente á árdua tarefa de seus deveres profissionais; n§.o se
envolve na vida política da nar.,.ão, da polítieapartidaria ou
da politicagem facciosa. ~le apenas procura curar as feri
das que ainda sangram (Muito bemj e foram abertas pelas .
decepcÕes' causadas, .em' todos' os tempos, por seus explora-
dores civis ou militares. (Apoiados ~) .

Não obstante as declaracÕes que também são atribui
.das ao general' Rabelo, hoje publicadas, e que justificam as
suas afirmações de ontem, e não obstante o que venho de
dizer, daria meu voto favoráv131 á indicação do ilustre e al
tivo representante do Rio Grande do Sul que, oomo bom
brasileiro, proeurou repelir as ofensas que, intencionaímen
;te ou não, for.am laneadas aos brios dos Srs. Constituintes
e do povo aquí representado. (Muito bem.)

Quero, sobretudo, Sr. Presidente, aproveitar esta opor
tunidade para repetir aquilo que já há dias tive ocasião de
declarar: o Exército não acompanha os trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte com intuitos tutelares. ~le
apenas' faz ardentes votos, como· aliás todo homem de
patriotismo, para que dêste conclave político surja uma lei
magna, uma carta cheia da sabedoria, que· seja o edifício
'amplo onde se possam abrigar o templo da Justiça, a liber
dade do povo e a integridade da pátria. (Apoiados.)

O Exército tem' muitas espingardas e muitos canhões,
mas está gravada, nosub-conciente de cada um de seus
legítimos . representantes, daquêles soldados que dentro
das casernas tratam dos assuntos profissionais,..•

O SR. CHRISTOVÃO BAncm.os - Muito hem. I
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o SR. ARGEMIRO DORNELLES - ... a frase lapidar
;pronunciada por Guerra Junqueiro, numa memorável ses
:1;ão da Sorbonne, a propósito de Luiz de Camões:

..As espingardas defendem as charruas e a alma
negra do canhão o peito alto da Justiça".

O Exército, Sr. Presidente, tem baionetas e canhões,
:mas aqueles que aqui dentro, ou fóra daqui, fizerem amea
'J;as, veladas ou não, em nome do Exército, os seus legítimos
representantes responderão com uma gargalhada de sobe
.mno desdém, inquirindo da legitimidade de quem as faz.
(Muito bem; muito bem. Palmas prolongadas. O orador é

-i:umprimentado. )
5

o Sr. Arruda Camara - Peço a palavra.

O 8r. Presidente - Tem a palavra, sObre a Ata, o nobre
Deputado.

O Sr. Arruda Camara (S6bre a Ata) - Sr. Presidente,
não preciso fazer a defesa do Interventor de Pernambuco,
-porque o nobre colega, o Deputado Souto Filho, já a fez,
lendo o artigo em' que o jornal em questão atacava forte
mente o Govêrno. É prova de que em Pern:l.mbueo não há
-censura, alí reinando, pois" a maior liberdade de imprensa.

Para explicar, entretanto, o sueito, o Interventor Lima
~avalcanti passou-me o telegrama' que vou ler:

"Proposito suclto Estado sob titulo uma imora
lidade Govêrno fez publiear seguinte nota oficial:
"Estado" de hoje no seu conhecido vezo de caluniar
publica um sueltosob o titulo "Uma imoralidade" em
que· 'afirma haver sido' baixado: um decreto pela in
terventaria Federal para benefício pessoal de um
correli~ionário da situação. É o seguinte decreto em
toco "decreto n. 274 de 26 de 1"evereirode 1934" o
Interventor Federal no Estado no uso das· suas atri
buições, "tendo em vi.ta os motivos expostos em de
-ereto n. 228 de" 17 de Outubro de 1933 e, a provi
dénciade ordem ge-ral adotada pelo decreto orça
mentário para o corrente exercício, decreta art. 1°
a providênéia contidá no act.igo único do decreto

1D.. 228 de 17 de Outubro de 1933, fica extensiva as
sucessões abertas' atl! a data da publicação do mes
mo decreto. Art. 20. As vantagens decorrentes dã
aplicSlC;ão do presente decreto não darão direito a
restituição de pagam~ntos já efetuados. Art. 3°. Fi':
-cam revogadas as disposições em contrário. Expli
quemos: o "Estado" não quer ver per não ter se

'€fller indagado quais os motivos determinaram a pro
vidência legal. O orçamento' estadual para o segundo
-sem'estre de 1931 alt~rou ode '1930 para i~cluir en
tre as heranças ou legados que deveria pagar sobre
taxas, como acontecia com os que tivessem de sair do
país, que ficavam onerados de mais. 10% além das
taxas ordinárias 08 que fOSsem clausulados de ina
lienabilidade. Em "6 de .Fevereiro de 1933, a Sr. Ma
nuel de Sá Carneiro,' interessado num inventário em
que havia testamento com cláusula de inalienabili
dade reclamou contra a inovação; OS;)U requerimento
foi encaminhado á Secr!'lf.aria <la 'P,azenàa . que, após
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ouvir os 6rgãos técnicos, opinou fósse o processadO>
submetido a apreciação do Conselho Consultivo de
clarando desde 'logo que era contrária á pretensãor
uma vez que, do ponto de vista econômico, a taxa
complementar constituía uma defesa da Fazenda, pelo.
fato de inalienabilidade evitar a circulação da rique
za; solicitada a audiência do Conselho Consultivo.
Este parecer n. 55, publicado no "Diario do Estado"
de 29 de Abril de 1933, depois de considerações rela-
Uvas aos aspectos jurídicos e econÔmicos da questão,
concluíu que a reclamação devia ser atendida para ().o

fim de ser abolida a sobretaxa referida, equiparan
do-se assim como o caso inalienabilidade sob o ponto
de vista fiscal aos de usufrutos e de fideicomisso qUf3
haviam permanecido isentos de majoração discordan
tes os pareceres da secretaria da J!'azendae do Con
selho Consultivo o Interventor Fedreal em 3 de Ju-
Ih/) do mesmo despachou reclamação indeferindo-a
Não se conforma o reclamante com essa decisão e,
por isso dela recorreu em H do mesmo mês para o
Exmo.Chefe do Govêrno ProviSório por intermé
dio do Ministério da Justica por êste solicitadas in
formações ao govêrno do Estado. Foi de áOOrdo com.
a lei que ragula o a$sunto (Codigo I dos Intervento
res) novamente submetido o caso á aprei}iac;ão do
Conselho Consultivo que manteve seu anterior ponto.
de vista em informação prestada. Em 25 de setem
bro de 1933, julgando procedente a reclamac;ão e opi
nando pela abolição da· taxa adieional sObre as. he
ranças .ou legados - bravados· de inalienabilidade fi_
vista de tudo isso não podia a interventoria deixar
de conciliar os interesses em jogo salvaguardando os
da Fazenda motivo que determinOU expedição do se
guinte dOOl'6w: D.ecreto «1. 228, de 17 de Outubro de.
1.933. O Interventor Federal em Pernambuco, no uso
de ·suas atribuições, tendo em vista as razõs .. constan
tes na informação prestada em 25 de· Setembro úl-·
timo pelo Conselho Consultivo do Estado no proces
sado referente· ao recursQ interposto por Manuel de
Sá Carneiro para o Exmo.Sr. Chefe Govêrno Pro
visório da República e atendendo a que se torna ne
cessário dar maior uniformidade a algumas· das ta
xat'ões do orçamento em vigor decreta: Art. ónico.
As heranças ou legados clausulados deu80fruto, ina-
lienabilidade e 1'ideioomisso passarão a pagar além da'
taxa simples de sucessão uma taxa adicional de 5 %,.
ficando nessa parte alteradas as disposições do orça-
mente> em vigor. Não houve isenção da. sobretaxap
mas tão somente uma redução equiparado desde logo
o caso da inalienabilidade os de uso!ruto efideico
misso que passaram a ser taxados da meSII1a forma
dêste decreto. O reclamante desistiu do. seu recurso
em petioão de i8·de Outubro de iD3S em virtude da;.
redaoão do decreto n. 228 acima. transoritonAopOde
o reclamante 'aproveitar-se das. providências nel6·
contidas, apesar de ter. sido declarado nas considera
ções que .o precederam que fOra êlebaixado em vir
tude de parecer' do Conselho Consultivo" na sua re-·
clamação. Por essa redação somente seriam atendi....
dos os casosae sucessões ·.abertas em '1~33, quandO'
essa não havia sido a intenolo do Consultivo nem da
interventoria !por· ·'uma questão ,de ..equidade e re-
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clamação era dirigidá contra uma inovação do lorea-
mento de 1931 e as providêIliCias do decreto deviam
extender-se até aquela época novamente dirigiu""se
a Intcrventoria por petição de 4 de janeiro do cor
rente ano em face da expedição do decreto n~ 228.
que, pOsto em execução não lhe atingia em vista de-:
sua redação. Ouvida a Secretaria da Fazenda) esta
declarou que, no caso de se atender a reclamação,.
existiriam restituições 'talvez onerosas para os ca
fres públicos. Sempre na defesa dos interesses da
Fazenda que deviam ser conciliados com os parece
res do Conselho Consultivo, a Interventoria Federal
procurou uma nova solução em i4 de Junho de 1933.
o Govêrno Provisório da República baixou o dp-creto
n. 22.828, mandando cancelar os débitos do imposto
de renda. referentes aos exerctcios anteriores a! 1931
e, para o resguardo dos interesses da Fazenda d!l
União declarando que não haveria. direi~ a restitui
çãoquanto ás amortizações e aos pagamentos Ifeitos
por conta de divida em cobrança iudicial ou ao pa
gamentoou depósitos feitos em virtude delança~
mentos ou processos administrativos E'Õbre que já.
houvesse decisão irrecorrível existindo êsse prece
dente na legislação federal, mas poderia êle serapli
cado na legislação estadual para proteção dos! inte-·
rasses fazendários, daí o decreto 274 agora classifica
do de imoral pelo"O Estado". Neese decreto j!oram:
atendidos os pareceres do Conselho Consultivo e os·
interesses da Fazenda, determinando-se uma Imedi
da em caráter geral que se aplicará a todas lLS su
cessões em que disposii;ões acerca 'de inalienabili
dade. Dados êsses esclarecimentos onde deScobrir
favoritismo? O reclamante pediu isenção da taxa.
tendo a seu favor pareceres do Conselho Con.SuItivo,.
mas tão somente obteve e como medida geral ji. con
signada no orçamento para 193-' uma reduÇão da
sobretaxa. Nem mesmo se trata de algum membr~

do Partido Social Democrático, como se queri fazer
crer o Sr. Manuel de Sá Carneiro, que dirigiu: a .re
clamação á interventoria. e pessoa inteiramente es
tranha ao atual govêrno. O respectivo prooessado
nunca foi procurado para encaminhamento po~ qual
quer intermediário que não o próprio interessado.
por um ser representante cuja senhora era 1egatá
ria no inventário tendo l assim interesse direto na
solução do caso. Nenhum político interviu no lassun_·
to, nem o Govêrno admitiria, como tem adof.a(lo em.
norma invariãvel a interferência de quem quer que·
procure tel" prestígio junto á. administração.llá.s&.
foi o tempo em que essa interferência indébita e
costumeira, para pesar dos quer perdido p lantí8'O'
prestígio, hoje se valem do anonimato para aSredir"
a atual administração que· impediu a sua atividade
inescrupulosa essas explicações não dadas á opi
nião pdblica a que o Govêrno deve prestar todos 0$
esclarecimentos em f.õrÍlo dos seus atos e não 80S que.
não têm idoneidade moral para fazer increpllÇÕes de-:
qualqu.er natU1'ez8 a .quem quer que seja. I ..

Cordiais abraçOs. Interventor - Lima Caool-
cante. lO .. I .

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito beJ.).,;

I
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o Sr. Presidente :.......O telegramma, que acaba de ser lido,
reonstará da. Atada -sessão de hoje. Devo observar, entl'etanto,
/Que o referido despacho nada tom com a ata.

6

o Sr. Paulo Filho - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, sObre a Ata, o nobro
Deputado. ..

O Sr. Paulo Filho - Sr. Presidente, no registo dos tra
balhos da nossa s6Ssão de ontem, encontro uma. observação
em que V. Ex., reportando-se ao Regimento, declara que o

iJeputado s6 poderá falâr sóbrea Ata para retificá-la. Essa
-observação, evidentemente,. era comigo, porquê V. Ex., Sr.
Presidente, a·· fez logo em seguida ao meu discurso.

Felicito-me,Sr. Presidente, ·por ter proporcionado
esta oportunidade, que V. Ex. não encontrou, com a mesma

,sol€nidade, para tantos oradores que, em sessões anteriores,
da mesma forma se manifestaram sôbre a ata, sem retifi
eá-la, oportunidade que, com certeza, não encontrará agora.
..depois dos oradores que igualmente sóbre essa ata se pro
,nunciara~ sem também corrigi-la.

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

O Sr. Presidente ~ Peço a atenção do nobre Deputado
-para as edicÕes anteriores do Diário da A8.embléia, nas quais
·S. Ex. verá que a Mesa tem reclamado contra êsse hábito
de se pronunciarem discursos que nada têm com a ata; e,
ainda há pouco, após as palavras dos três Srs. Deputados
que acabam de falar, eu repeti, mutati8 mutandú, o q1,le disse
~ogo em seguida ao discurso· do ilustre representante da Baía.

Em seguida, é aprovada a Ata da Sessão ante-
cedente. .

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

O Sr. Thomaz Lobo (te Secretário) procede á leitura do
'"Seguinte .

EXPEDIENTE

'1
Telegramas :

De Tarauacá - Presidente Assembléia Constituinte 
'1Uo:

Srs. Constituintes. Município Tarauacá por seus ele
mentos de ordem e trabalho apelam vosso patriotismo exa
minardes emenda apresentada nosso representante Desem
bargador Alberto Diniz dando autonomia municípios acrea

'1108. Qu~torze ano~ sem trabalhos próprios Prefeituras Ta
rauácá recebia dotaçlío média quinhentos contos anuais que

'beneficiavam populaçlío aumentada estatística Intendência
·Local. Acre maior diversos Estados União ainda primitivo
'~istema aumentada população bastante para conservnr in
'iermináveis vias comunicacli.o seio florestas resultando em"'"
~regádos públicos vítimas comerciantes maiores sírios ga
-:nanciosos' gravam vidaerédilo emprestbnos recebimento



- f73-

vencimentos escorchantes comissões. Despovoamento ter-o
rit6rio assustador daí necessária urgente divisão adminis
trativa .afim cuidar com carinho patriotismo dos males locàis_
Ministro Justiça está juridicamente indicado nosso ónicOo
administrador moralmente suficiente pelo prestígio impar
cial sendo govêrno acreano conl batalhão de polícia chefe po
lícia decoração luxuosa draconiana travadora progressO'
quando municípios com odiosa hipertrofia Rio Branco. Res';'
peitos. - Lupolito Albuquerque Silva, comerciante. - José
Marques, Presidente Associação Comercial. - José BernartJo..
Leite, Presidente União Operária. - Epaminondas Martim.
médico. - Almir da. Cosinho, proprielario. - UboldoMe':"
ne:&es, guarda-livros.- Bento Marques, guarda-livros.- Joa
quim Carvalho, comerciante. - Saltes Frota, comerciante. 
Antonio 19nacio, comerciante. - Manuel Lim Filho, comer
ciante. - Emesta Fiusa, guarda livros. - José Umbelirn>
guarda livros. - VaLerio Valle, jornalista. - Antonio Me-·
nezes, funcionário municipal. - José H'l/gino, fazendeiro. 
Bento José Moreiro. Filho, proprietário. - Manuel Fontes,.
proprietário. - Auton Furtado. industrial. - EngenheirO'<
Joaquim Cazegui. - Ernesto Cotão, farmaceutico. - Pi-o
nh.eiro Cavalcanti. proprietIrio. - Raphael DorneUas Ca
mara, presidente Sociedade Rural Tarauacá constituida sele-
centos sócios. - Á Comissão Constitucional.

8

Do Ceará - Presidente Assembléi-a Nacional ConstituInte
- Rio:

Sindicato Bancários Portaleza vem 'perante Vossência
protestar contra atitude estranha comissão elaboradora pro-·
jeto ConStituição ,ordem econÔmica social suprimindo reivin-·
dicações classes trabalhadoras tais como férias oito horas'
direito gréve representação classe etc. Tal atitude incompa.
tível princípios revolucionários destoa conquistas mundiais
classes trabalhadoras.' Esperamos vosso espírito esclarecido·
obslará consumação monstruoso atentado aspirações mun
diais proletárias. - Antonio Ferreira Braga, presidente em·
exercício.

- Á Comissão Constitucional.

9

Urbano - Presidente Assembléia Nacional Consti-·
tuinle:

_,Feder.ação Trabalho Distrito Federal comunica V. Ex..
levará efeito sábado Palácio Tiradentes protest.o contra
mutilação ·direitos sociais promulgados Govêrno Provisório..
Demonstração será feita máXima ordem quadro legais. Sau
dações. - Mendes Cavalleiro, presidl\n.te. - Comélio Fe1"-
nandes, secretário geral.

- Á Comissão Constitucional •

.- De S. Paulo - President-a Assembléia Nacional Consti
tuinte - Rio.

Solidários companheiros todo país, protestamos peran-·
te magna AssembléJa contra tentativa esbulho direitos tra-·
balhadores comissão 26, suprimiIrtlo futura constítuiçã()~
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mossas mínimas r~ivindicacões férias, oito horas, direito
;gréve. - Sindicato Bancários de S. Paulo; Vilalva Araujo
.presidente.

- Á Comissão Constitucional.

De Santos - S. Paulo -Presidente Assembléia Na
.cional Constituinte - Rio.
,. Por intermédio V. Ex. protestamos junto Assem
]bléia Nacional Constituinte. contra ato reacionário Comis
.são 26 pretendendo abolir' futura constituição ínfimos di-
reitos assegurados proletariado brasileiro pela legislação
social trabalhista govêrno provisório. Estamos certos men
talidade nova que deve predominar no seio digna assem

lbléia não permitindo consumacão mantendo atO. - Sindica
to dos Bancários de Santos.

- Á Comissão Constitucional.

De Pelotas - Rio Grande do Sul - Presidente Assem
.bléia Nacional Constituinte. - Rio.

Como parcela opinião proletária organizada protesta
mos perante Constituintes exclusão capítulo ordem econÔ
mica social· elaborada respectiva comissão reivindicações

.:mínimas trabalhadores país• - Sindicato Bancarios Pelotas.

- Á Comissão Constitucional.

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

Acha-se sôbre a Mesa um requerimento que vai ser
:lido.

É lido, apoiado e posto em discussão o se-
.guinte

16

N. 15 - 1934

De acôroo com o disposto no art. 80, § .3°, letra b do
'Regimento Interno em vigor, requeremos que seja inserto
noDiárú> da. Assembléia Nacional e nos Anais da. mesma
Assembléia o Memorial apresentado por numerosos educa
dores e intelectuais de todo o Brasil á Comissão Organiza-

r.dora do anteprojeto constitucional, em data de 18 de Janeiro
de 1933, do qual juntamos um exemplar impresso.

Sala. das Sessões, 2 de MarQo de 1934. - Furtado de
Menezes. - Carneiro de Rezende. - Augusto de Lima. 
Jasé Maria de Alkmim. - Levindo Coelho. ..:- Adroaldo
Mesquita da. Costa. - Fan,fa Ribas. .

O Sr. Furtdo de Menezes - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Na forma do Regimento, fica adiada III
·discussão do requerimento.

11

Tem a palavra o Sr. Campos Amaral, primeiro orador
-inscrito. .-""
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o Sr. Campos do Amaral - Sr. Presidente, antes' de
iniciar meu discurso sObre assunto puramente constitucio
:nal, consulto V. Ex. sObre se a inobservancia do Regi
mento, em consequência da qual o tempo do expediente foi
tomado por assuntos outL-os, resultará em prejuízo da de
:tesa, que pretendo fazer, de matéria constitucional.

Peço a V. Ex., Sr. Presidente, que atenda á circuns
tancia de fa:ltarem apenas dez minutos para ás 15 horas.

O Sr. Prosidente - Soluciono a consulta do nobre Depu
'd.ado dizendo que o Regimento é inflexivel; declaro que a
primeir& hora da sessão deverá ser ocupada pela leitura

.da Ata e pelas orações pronunciadas pelos Deputados. Ins
critos para o expediénte. Por outro lado, diz o Regimento,
que a hora do expediente é improrrogável, de modo que o
nobre orador dispõe apenas de 15 minutos - não fO, como
:5. Ex. supOs, porquanto a sessão começou ás 14.Q5. S. Ex.
poderá, entretanto, terminar seu discurso em explicaçãl)
pessoal.

O SR. CAMPOS AMARAL - Nesse caso, antecipada
:mente, peco a V. Ex. me considere inscrita 'Para continuar
'meu discurso em explicação pessoal.

O Sr. Presidente - Y. Ex. será atendido em seguida aos
-vários Srs. Deputados que se acham inscritas.

O SR. CAMPOS];)O AMARAL - Pedirei, então, ao pri;..
meiro orador o patriotismo de ceder-me alguns minutos.

O Sr. Presidente - Y. Ex. se entenderá com'êsse orador.
Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Campos do Amaral - Sr. Presidente, Srs. Depu
'lados, em tempo oportuno tive a ocasião de apresentar á
Mesa uma eme::lda sObre a defesa nacional, com a minha as

:sinatura reforçada pelas assinaturas valiosí-ssimas· de- mui
tos dos nossos companheiros. Essa emenda tomou o n. 829 e,
'SUbmetida ao estudo do pequeno Comité, teve a pouca s()rte
.de não merecer a sua consideração.

O Diário do. Assembléia NaciO'fUil, de 27, fez públic() que
·()s ilustres colegas componentes d() mesmo Comité, os quais,
-aliás. me distinguem com a sua bonrosa amizade, ()pinaram
pela rejeição da aludida emenda, uns fazendo restrições

.e outros sem quaisquer resaívlUl.
Costumo refletir muit() antes de tomar decisões de certa

gravidade. Depois que as tomo, entretanto, dificilmente
·deixo de envidar os maiores esforços para o seu êxito. Antes
de me abalançará decisão de cooperar com esta augusta
Assembléia na organização do capítulo em apreço - o da
d('lfesa nacional, - estudei a situa2ão detidamente, alinhei

'todas as observações que, desde mUltos anos, vinha fazendo
e pl"ocurei investigar. nosso futuro até onde minha fragílima
condição bumana me poderia permitir i!ssa investigaçã().
'Em seguida, auscultando a opinião de colegas mais doutos,
de . nomes mais autorizados, executei a minbll delibel"ação,
apresentei a emenda e aguardei, de animo tranquilo, que
a mesma tivesse boa sorte.

Ela, porém, foi infeliz na pequena Comissão, e eis-me
~f 'para defendê-la.
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No ,primeiro artigo, a minha emenda propunha que aIS.
polícias militares, com o nome de milícias estaduais, fos
sem consideradas como parte integrante das fOrças nacio
nais permanentes. Na ju::tificacão que ofereci, com outros.
colegas, a esta idéia, fazia sentira necessidade, não s6-,
mente de aumentarmos a eficiência do aparelho de defesa.
naclonal, mas 'Principalmente, de submeter as polícias 011-·
litares a um regime uniforme de organiza.çãll, de instruçãO
e de ju~tiça, as duas primeiras concorrendo para que elas.
tivessem maior eficiência na cooperaclio que sempre de
ram ás fôrças permanentes, na defesa nacicnal, e a terceira
condição, - a uniformização da justiça, - para que esta&.
polícias militares não ficassem suilmetidas aos caprichO!,.
aos manejos da politicagem.

O pequeno Comité, tendo, naturalmente, examinado com.
boa vontade tal idéia, resolveu, não obstante, conclená-l&.
na íntegra. '

As razões do pequeno Comité, alinhada'& cUldadosa
mente, vão ser por mim expostas aos meus ilustres colegas,
e para elas, assim como para os argumentos que vou aduzir
contra as mesmas, peço a atenção da Assembléia.

Esta, a primeira razão do Comité: "Não se deve oon-·
fundir exército de terra, mar e ar com instituições policiais,.
mllitarizadas ou não. Suas finalidades são diversas.

"Em um país que tenba atingido grau elevado de pro-·
gresso, em que o desenvolvimeat<> de todas as atividade!·
baja produzido uma situ~ão geral quasi perfeita, é razoá-'
vel que não se confunda Exército, tropa permanentemenu,
apta para o primeiro choque com o inimigo, 0001 polícias:
militares. Em países assim organizados, a. guerra não leva
ao front as polícias, militares ou não, porquê a cooperaçAo·
da polícia é outra. ft

No. Brasil, país moderno, de' organização ainda defi
cientíssima, não tem fOrça de doutrina o que afirma o pe
queno Comité.

Nunca se deve afirmar aquílo que não corresponde ã.·
verdade. Mesmo que o enunciado pelo pequeno Comité en
cerre boa teoria, será, no máximo, uma teoria que jãmai8'
foi praticada no Brasil e que não ,se sabe quantos séculos'
levará para ser aplicada.

Em que guerra, em que movimento armadÇ) os governos
braSileiros deixaram de mandar para a frente, de roldão, de·
uma só vez, o Exército e as Polícias militares? Quando foi
que o Estado Maior do Exército já dispensou ou deixou de
pedir semelhante cooperação?

Nas lutas intestinas do primeiro Império, na guerra do
Paraguai, na campanha de Canudos, na do Contesútdo e nos
últimos movimentos armados, as polf!,ias militares coopera
ram eficazmente, não. como tropas de reserva, não coma·
fOrças auxiliares, mas como tropa de primeira linba.

O SR. ODlLON BRAGA- V. Ex. tem toda a razão.
O SR. CAMPOS DO AMARAL - Muito obrigado :j V. Ex.
Na retirada da Laguna,· uma das. páginas mais épicas da

guerrl.'. do Paraguai, - vós todos o sabeis talvez melhor dO"
que eu - um dos contingentes de maior efetivo, dd melhor
eficiência, foi, sem· dúvida, a Brigada Mineira, a qual, na
frase do historiador honesto e patriota, que é o Visconde de
Taunay, constituia a "bela Brigada Mineira ft

• E aquela Bri
gada, composta de um batalhão de Polícia, de um batalhão-
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. de patriotas e de um batalhão de linha, cooperou galharda
mente na primeira linha, agincto todos os seus componentes
com o maior heroismo.

Antes, em 1842, quando da revolução liberal mineira,
onde foi o grande Caxias buscar os elementos decisiyos
para o triunfo da legalidade? Foi no corpo policial de Minas.
E, depois, em iodos os outros movimentos, na guerra de Ca
nudos, como na campanha do Contestado, quem nega que as
polícias militares se tenham batido na primeira linha?

Nas revoluções que têm empolgado o país, nas revoluções
que até êste instante têm feito a sua infelicidade, mas das·
quais, há de surgir, estou certo, um movimento de regene
ração que tornará realidade as esperanças que ás mesmas
nos levaram, quem poderá negar a cooperação das polícias
militares? E quem será capaz de dizer que essas polícia3
cooperaram com o Exército, não como tropa dlf primeira
linha, mas como tropa de reserva, destinada a dar reforços,
ou tropa auxiliar, destinada á defesa de pontes, de estradas
e de lugares á retaguarda?

O SR. ARGEMIRO DORNELLES - V. Ex. dá lícença para
um aparte? Posso prestar meu testemunho de que as fO::.-ças,
não só as brigadas permanentes, como até as auxilia~es, lu
taram nobremente, valentemente, ombro a ombro, nas pri
meiras linhas da vanguarda. Eu as comandei várias vezes.

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Não somente me honra
sobremodo o aparte de V. Ex., que agradeço, como consUtue
um refOrço á defesa, que estou fazendo, da Situação das po
lícias militares. Neste século, neste tempo em que todos
aspiram um lugar dentro da lei, em que todos cs cida
dãos, representantes de todas as classes, almejam apenas o
direito de uma atividade legal dentro do país, no desenvol
vimento de esforços patrióticos, no instante em que essas as
piraÇÕes estão sendo acolhidas tão nobremente pelos legisla
dores, as polícias militares querem, apenas, um lugar ao sol
da legalidade; querem, apenas, deixar de ser os soldados de
polícia, os soldados feitos para defesa da lei, os soldados
para garantia da lei; querem deixar de ser os soldados
clandestinos, cuja sorte, no momento das aperturas, é a
sorte comum de todos os patriotas, é a sorte do soldado do
Exército, é a sorte do soldado da Marinha.

1:sses soldados, que, na hora das aperturas, têm a grande
honra de cooperar com todo o seu patriotismo para o resta
belecimento da ordem, ou para a perturbação desta, quando
necessária para salvação da pátria; êsses soldados querem,
meus Srs., que, na Constituição, os representantes do
povo não se esqueçam deles; querem que os representantes
do povo lhes facultem a justiça garantidora dos direitos, por
quê o homem que não tem seus direitos garantidos em lei
não é homem livre, não é homem que possa desempenhar
concientemente seu papel na sociedade.

Sr. Presidente, eu sou soldado. Antes de ser.. .Consti
tuinte, estava habituado á disciplina, que foi, talvez, um dos
elementos de ~xito na minha vida, se é que um cidndão
pode dizer que teve exito na vida, vindo para_ uma Assem
bléia como esta, em que o entrech6que das idéias coloca os
homens em divergência suceptivel de trazer, ás vezes, con
sequências muito graves.

Se quisesse encarar a vida pelo lado apenas útil, mate
rialmente falando, feliz seria eu se, neste memento. esti
vesse ás margens do rio DOce, com meus roceiros de boa fê,.
cuidando da minha lavoura. Mas, se, por outro lado, é uma
VOL. IX !2
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infelicidade o cidadão meter-se na política e tornar-s9 Cons
tituinte para ter ocasião de sacrificar sua conciência, ao
sabor de conveniências pessoa.is; se é verdade que repre
senta uma felicidade ganhar:-se um lugar neste setor da luta
política do país, eu me c.onsidero feliz, porquê sou Consti
tuinte e porquê fui. soldado discielinado. E, com a mesma
diroiplina, encerro o meu discurso de hoje, Sr. Presidente,
aguardando que, em oportunidade mais feliz, 2. indisciplina
dos oulros não prejudique a quem, como velho soldado, é
disciplinado e lhe dê tempo paraconlinuar 'a defender' os in
teresses justos e patrióticos das polícias militares do Brasil.
(Muito bem; muito bem. Palma8. O' orador é cumprimen
tado) •

O Sr. Presidente - Está !inda ;; hora destinada ao Ex-
pediente. .

Vai se passar á Ordem do Dia (Pausa).

Compareceram máis os Srs.

. Pacheco de Oliveira, Thomaz LObo, Fernandes Távora,

.Mvaro Maia,' Mário 'Chermont, Leandro Pinheiro, Moura Car
valho, Lino Machado, Adolfo Soares, Agenor ·Monte, Hugo
Napoleão, Pires Gaioso, Luiz Sucupira, Figueiredo Rodrigues,
Silva. Leal, Martins Véras, Kerginaldo Cavalcanti, Alberto
Roseli, Herectiano Zenaide, Pereira Lyra, Bar!'eto Campelo,
Luiz Cedro, Solano da Cunha, Mário Domingues, Arnaldo
Bastos, Augusto Cavalcanti, Alde SaIDIPaio, Humberto Moura,
Góis Monteiro, 'Valente de Lima, Izidro Vasconcelos, Antônio
Machado, Augusto Leite.· Marques dos Reis. Clemente Maria
nl, Magalhães Neto, Arlindo Leóni, Medeiros Neto, Edgard
Sanches, AtilaAmar.o.1, Homero Pires. Manoel Novais, Gileno
Amado, Negreiros Falcão, Francisco Rocha, Paulo Filho, Ar
nold Silva, Lauro Passos, Carlos Lindenberg, Ruy Santiago,
14ig-.1el Couto, Nilo de Alvarenga, César· TinOCo, Ali-pio Cos
talat, Jos~ Eduardo, Soares Filho, Ribeiro Junqueira, José
Braz, Negrão de Lima, Gabriel Passos, João Penido, João Be
nldo, Alelxo Paraguassú, Célso· Machado, .Bueno Brandão,
.Plinio Corrêa de Oliveira, Rodrigues Aives, Moraes Andrade,
Guarací Silveira, Hipolito do R~go, Zoroastro Gouvêia, José
Ulpiano, Cincir.a.to Braga, Ca.rlota de Queiroz, Abreu Sodré,
·Henrique Bayma,José Ronorato, Domingos Velasco, João
Vilasboas, Francisco 'Vilanova, Plínio Tourinbo, Antônio Jor
ge, Idálio Sardenberg, Nereu Ramos, Adolfo Konder, Aarão
Rebelo, Carlos Gomes, Simões Lopes, Carlos Maximiliano,
Demétrio Xavier, Ascanio Tubínó, Pedro Vergara, Acfr Me
deiros, Ferreira Neto, Waldemar Reikdal, Ma'rtins e Si1va,
Guilherme Plaster, Mário Manbães, Milton Carvalho, Walter
Goslíng, Augusto. Corsino, Horacio Lafer, Euwaldo Lodi, Gas
tão de Brito, OlíveiraPassos, David Meinicke, La"í Carneiro,
Morais Paiv~ Nogueira PeDido (f09~.

Deixam ,de eomparecer ()s Senhores :

Carlos Reis, Freire de Andrade, Jeovah Mota, Veloso
Borges, Guedes Nogueira, Amaral Peixoto, pereira Carneiro,
João Guimarães, Raul Fernandes, Oscar Weinscbenék, Bias
Fortes,· Melo Franco; Adélio Maciel, Pandiá· Calogeras, Simão

da Cunha, <lbristiano Machado, Policarpo· Viotti, Waldomiro
Magalhães, Belmi!'o de Medeiros, Licurgo Leite, Jaque& MoJ!.-
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tandon, Teotônio Monteiro de Barros, Cardoso de Melo Ne
to, Morais Leme, Mauricio Cardoso ( Assis Brasil, João Sim
plício, Gilbert Gabeira, Armando Laidnor, João Pinheiro, Ro
berto Simonsen, Pinheiro Lima (32).

ORDEM 1)0 DIA

12

o Sr. Presidente - Constando a Ordem do dia de Tra
balho de Comissão, que independe do pronunciamento da; As
sembléia, dou a palavra, para uma explicação pessoal, ao
Sr. Alfredo da Mata.

O Sr. Alfredo da Mata (Para explicação pessoal) lê. o
seguinte discurso - "Sr. Presidente, Srs. Deputados: Des
pertou-me grande interesse e atenção a leitura do antipro
jeto no que diz respeito á defesa sanitária da coletividade
e respectiva assistência.

Moldado sob os melhores auspicios, mostrando em sua
tecitura o conceito das diretrizes do moderno direito cons
titucional, por sem dúvida nêle se encontraria plasmada a
geratriz dos problemas de saúde, de assistência .e proteção.
da eugenia, problemas oportuníssimos, e de ordinário re
legados para um segundo plano.

Destacarei, de entre outros, o Título X. em seu ar
tigo 110, que trata da íamilia, competindo á União, aos Es
tados e aos Municípios, nos têrmos da lei federal: - a) velar,
pela pureza, sanidade e melhoramento da íamilia; à) am
parar a maternidad~ e a in!ancia; f) proteger a Juventude
contra toda a exploração bem como contra o abandono físico.
moral e intelectual.

Por sem dúvida grande é a comple1idade dêsses traba
lhos em territórios da higiene propriamente dita, da assis
tênCia social e da eugenia~ E tanto mais vultosos em sua
execuc;ão pelas condições do ambiente brasileiro, porquanto o
nosso povo está muito e muito longe da vida disciplinada,
fruto da instruC;ão e de longa prática educacional, de que
servem de exemplos os povos. ·inglês e ·norte-americano, e
muito menos êle se encontra sujeito a uma ac;ão mediata
e enérgica e rígida oriunda ,de certas ditaduras, como acon
tece aos povos russos, italiano, alemão e turco.

Nem por isso, no entanto, deveremos deixar passar a
ocasião para proceder a semeadura e aguardar as resultan
tes, que serão em demasia ,compensadoras em tempo não
remoto.

Conviria, porém. e desde logo, recordar que na Carta
Margna de 1891 quasí nada, consta, de modo positivo e claro,
SÓbre os relevantes departamentos da defesa e conservação
da saúde e do amparo social da coletividade.

Lógica, por .conseguinte, foi a confusão sObre a com
petência, atribuições e deveres da' União, dos Estados e dos
Munieípio&. Comprova-o sobejamente o manuseio das cons
i.ituições estaduais, como há,pouco ,publicou Sebastião Bar~

roso: - "Algumas nada cOllSignavani;outras considera
vama matéria da exelusivacompetência do poder executivo,
e011tras do legislativo; outras ainda 3. transferiam para
o poder municipal; havia mesmo constituil.lões que só con
sideravam digno de preocupação do poder público um ou
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outro ponto restrito, como assistência médica a acidentes
. na via pública, abastecimento de água, matadouros, etc.
Completa anarquia, desde 1889, nos conceitos sôbre o pro
blema o mais sério de um povo - "o seu valor físico e
mental" •

Imperativa se torna agora essa orientação, delimitadas
as suas atribuições e deveres ás esferas de competência ad
ministrativa e extensão de responsabilidades, aí compreen
didos, por conseguinte, os serviços de ordem geral, e que
interessam a coletividade, o país inteiro; os regionais, ou

melhor os estaduais; e os de caráter lo~al, peculiares aos mu
nicípios. E, portanto, é de esperar que a erudita comissão
incumbida de plano da Carta Mágoa se desempenbará galhar
damente dêsse mistér.

Verdade é que em matéria de saúde, assistência e eu
genia, á União compete nortear e superiLtender todos os
serviços, e julgo que assim deva ser, porquanto aquele enun
ciado tem como alvo coordenar e conjugar todos êles, sem
pre modelados, ou tendo como escõpo. a lei federal.

E para exemplificar eis a letra a do art. 1fO, assim
redigida:

- "Incumbe li União, aos Estados e aos Municípios,
nos têrmos da lei federal: - velar pela pureza, sanidade e
melhoramento da família". Significa, em sua singeleza e
simplicidade, a família resultar da existência de um lar e
êste ter se constituído de aCOrdo com as exigências da lei
civil respectiva.

É o caso particular da pergunta: - se deste casal pro
vir, por exemplo, uma prole degenerada, que responsabili
dades caberão ao Estado e ao Município? E como poderão
êles intervir para que tão funesta consequência se não rea
leze?

Racional e pronta a resposta neste caso quanto li ação
que desponta e as responsahili~ades que resultam. Para o
poder público velar pela pureza e sanidade da famfiia, é
preciso que o casal, célula mateI' dessa família, possua as
devidas condições de higidez, porquê desta forma se efe
tivarão os dado!! para. o melhoramento da prole, e, conse
guintemente, da população e da raça.· Encontra-se, por
tanto, o problema em pleno território da eugenia, e em
franco domínio da União. Serei breve.

Sómente o exame de validez, o exame médico antes do
casamento poderá dar a devida soluCã:o, garantidor que se
tornará de todos os trabalhos nessa esfera da eugenezia.

l::ste exame foi sugerido pelas emendas 239 e 631, sUbs
critas pelos ilustrados senhores Deputados Sebastião Oli
veira e Alberto Surek e outros colegas, tendo também a de
n. 357, assinada pelos ilustrados senhores Deputados M.
Possolo e outros, esclarecido que a lei estatuiria os precei
tos que melhor atendessem á boa procreação e ao desenvol
vimento físico, intelectual e moral dos· filhos.

O SR. JOAQUIM MAGALHÃES - V. Ex. permite um
aparte? Não posso, de mente, verificar o número da emenda
da bancada paráense, quanto a êsse ponto da eugenia, tor
nando obrigatório o exame pre-nupcial. Se V. Ex., por
acaso, a. ela não se referiu, tomo a liberdade, dada a ami
zade que nos une, de lembr:i-Ia, neste momento.

O SR. AT-J'REDO DA MATA - Aceito, de bom grado, o
aparte do distinto colega e vou já reapondtl-Io.
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o SR.. .TOAQUIM MAGALHÃES - Com muito prazer ou
virei.

O SR. ALFREDO DA MATA - Tive a honra de subscre
ver a emenda 543, dos ilustres Deputados Joaquim Maga
lhães e demais colegas ...

O SR.. JOAQUIM MAGALHÃES - Então, apenas antecedi o
pensamento de V. Ex.

O SR. ALFREDO DA MATA - ... e em que se encontra
a bancada do Pará...

O SR. . JOAQUIM MAGALHÃES - E a do Amazonas também,
que a subscreve. .

O SR. ALFREDO DA MATA - ... e que determina
aquele zelo estender-se á raça, estabelecida, dentre outras me
didas, a obrigatoriedade do exame pre-nupcial. O desejo era
caraterizar e impor a ação da eugenia, a ciência de Galton,
criada e divulgada entre n6s por êsse especializado e ingente
lutador que é Renato Kehl, e 'lue tem sido nela sempre ins
pirado pelo postulado de Kant: - "o homem não pode se
tornar homem sinão pela educação". E a respeito de questões
sObre a eugenia ouviu já esta augusta Assembléia, dentre
outros, em resplendentes referências, os discursos dos ilustres
Deputados Miguel COuw, morais Andrade, Xavier de Olivei
ra, Monteiro de Barros, Anes Dias, Leitão da Cunha, Artur Nei
va, Pacheco e Silva, êste tendo recordado Amauri de Medeiros,
que desta tribuna,' no Congresso, tratou, com de~velo, compe
tência e empenho, do exame pre-nupcial. E aquí me encontro
para também assinalá-lo e mais, se possível, algo sintetizar
suas preciosas vantagens. Licença, porém, me seja concedida
para registrar a monografia apresentada em 1916, no 20 Con
gresso Científico Pan-Americano, citada pelo grande profes
sor que foi Sousa Lima, intitulada ":erro essencial de pessoa
na lei brasileira do casamento civil". Foi seu autor o Se
nhor Deputado Rodrigues D6ria, o mestre que ilustra esta As
sembléia, e que em sua dissertação dealbou os grandiosos fins
da eugenia, que então chamava de ciência nova.

:tsses e outros grandes operários da- ciência não foram
ouvidos. e mais uma ilusão se desfez com o atual C6digo
Civil, que retrogradou sob êsse ponto de vista.

O exame pre-nupcial deve ser aqui considerado sob dois
aspectos: o constitucional e o sanitário.

Quanto ao primeiro, longe de mim abordá-lo, ne6fito que
sou neste caso.

Quando muito eu me atreveria a citar a evolução cons
tante do direito constitucional, o que tem sido demonstrado
da tribuna desta patri6tica Assembléia pelos eruditos juris
tas que tanto a dignificam, e conhecidos de todos aqueles que
se abeberam, dissedentando-se, das suas sábias conferências,
ouvidas aquí religiosamente.

Assim a nossa futura Constituição não aberraria de sua:)
finalidades por enfeixar em seu texto dispositivo exigindo
o exame pre-nupcial obrigat6rio, tanto mais quanto da lei
tura do anteprojeto fácil verificarexp que se não afastou êle
daquela evolução. E vou pro"{á-lo, quanto á higiene.

Dispõe o seu art. 128, no parágrafo 30 - "que os ser
viços .de vigilai1cia sanitária vegetal e animal serão fe
derais" ... Se tratou dessa defesa, digna de gerais encOmios
e muito bem sugerida, porquê não a estendeu ás pessoas, o
que objetivaria serviço preciosíssimo, e assim não olvidado
aquele exame? I
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E ainda sObre o pretexto de melhor amparo constitu
cional, sabem. todos a Carta. Mágna da Suíça legislar sObre

.caça e pesca; a da Baviera, regular assuntos religiosos; a da
Holanda, tratado das águas; a do México, o petr6leo; a da Ruma
nia, a propriedade agrária e o sub-s6lo e bosques e latifún
dios; a da Grécia, a igreja ortodoxa; a da Alemanha. I!rofbe
a usura;. a Tcheco-Slováquia reconhece o direito das mino
rias religiosas; a de Espanhll., os princípios sObre a famfiia
e a cultura...

Sr. Presidente, Montesquieu declarou que de todas as
ações humanas o casamento é aquela que interessa mais a
sociedade, e por isso precisava ser regulado por leis civis.
Esqueceu-se, porém, o grande político que, na. transmisf!ão dos
bens durante o casamento, achavam-se de um lado o capital
biol6gico ancestral, de todos o mais precioso, e de outro, igual
mente, não os hens possíveis de transmissão legal, porém, sim
o de moléstias, de que o esposo se torna o vetor mais fre
quente. Indesejável, e muito, semelhante herança I

Montesquieu saneou, llSsim, o casamento pela lei; olvidou...,
se,. porém, de apurar nêle o saneamento da coletividade, da
raça, como disse, e muito bem, Pinard. É o que ocorre' e'In
o nosso país. O lar assim constituido bastas vezes se não
torna um centro de tranquilidade de espírito e de vida fe
liz e venturosa, porém, sim, e comfrequência, um ambiente.
sempre em progressão' crescente, de misérias morais e físi·
cas. Compete aquí a higiene, em sua ação proteiforme, mos
trar a beleza de sua existência e a proficuidade da sua ação.
Prevenir, portanto, evitar sempre. Eis o segundo ponto de
vista, que é o sanitário, da Eugenia.

Sim, porquê há doenças e doenças. Umas sociais, a
sífilis, a gonoc6cia, a tuberculose, a epilepsia, o alcoolis
mo; outras, mentais e nervosas; ainda outras, chamadas de
·caráter familiar, aliás pouco divulgadas, e que Apert tão
bem abordou e discutiu (1927), seguindo as pegadas de
Charcot quanto ás devidas a heranças contínua, descontínua'
e matriarcal,' e em que unicamente o médico poderá deci
dir, de aCOrdo com o exame de validez dos dois nubp.nt.os, se
o (,0Il$6rcio será ou não um perigo para ambos e á próle.
Torna-se, por último, necessário acrescentar a lepra, a cons
tituir um grupo isolado, e não menos perigoso que os de
mais em nosso país. Eis aí a ronda macabra e sinistra do
infortúnio e da morte. Esta t" o plenilúnio da desgraça.

Tomarei a liberdade de referir-me, de modo sucinto,
sObre algumas, dispensados pormenores e estatísticas, para
frisar ainda mais - "o estado de miséria física em que se
acha grande parte da população", na expressão de Renato
KehI. E visando isto corrigir, lembram-se todos os Srs.
Peputados do modo de ação, quasi deãpóstolo, de Belisário
Pena na campanha. sanitária pro populi, e do belo discurso
du Deputado Álvaro Maia, meu ilustrado colega de bancada.
quanto á população do extremo norte, daquela laboriosa e
ínvicta gleba do Amazonas.

Em primeiro_lugar 'está a tuberculose. Qual a sua. in
fluência na famfiia?Ela é um pandemOnio que, em rajada
permanente de desventuras, projeta-se, por ser doença de
tipo social característico, em todas as cam.adas levando. a
desilusão e a morte. É assunto assáz debatIdo e conhecIdo
em o nosso meio • Algo .' direi, porém, sObre a sífilis, outra mo
lestia social, e que flagela impiedosamente a população, sua
aliada que 23 mostra nêsse triste cenário, porquê ela pre- -

,
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para. o leito para a tuberculose (Landouzy), adubando o ter
reno individual para a sua semente germinar (Sergent).

As sequelas que êsse mal terrível, que é a lues, deixa
nos pacientes, e a sua repercussão nefasta sObre a.próle,
estão a exigir as mais severas medidas para salvaguardar
a famma e a sociedade.

E' certo que a pessoa dela afetada terá, cedo ou tarde
de pagar a sua dívida, a menos que não faça· tratamento
específico e intensivo. Ela é, de todas as infecções, con
vem esclarecer, a mais nociva para o sistema nervoso. E
para realçar aqui a sua ação e compressão maligna, ver-se-á
pela estatística que :19 % sucumbirão, 50 % terão de traser
a grilheta de enfermidades permanentes, esómente 22 %
poderão se r2integrar em suas faculdades intelectuais, em sua
motilidade. Em tese, os óbitos causados pela sífilis repre
sentam 6 % da mortalidade geral. Blaschko, de Berlim, con
cluiu, por causa dessa molestia, a duração da vida se achar
geralmente diminuida de quatro anos.

Em :100 crianças filhas de luéticos, 40 morrem antes
da gestação a têrmo; :10 pouco tempo depois do nascimen
to; 25 são raquíticas e as 25 restantes idiotas ou candidatas
a povoar em breve prazo as colOnias penitenciárias, ou aca
bar· nos presídios, concbJSão a que chegou Bouessel de
Bourg.

Eu não posso nesta Assembléia, Sr. Presidente, descre
ver o que seja a lues congênita e a adquirida, e sObre a sua
evolução t.árdia ou precoce, e as idades em que se manifes
tam, e' as suas consequências sObre o organismo.

Citarei, porém, Noeggerath, de Nova York,ter mostra
do que em um milhar de noivos, oitocentos sofriam dessa
for.midável avaria. Noventa por cento, ouso chamar a aten
ção dos que me ouvem, sem terem o devido ,tratamento, ha
viam infelicitado o lar!! E como resultantes, quanta espe
rança de maternidade destruída, quanta ventura e felici
dade aniquiladas II

Para atestar ainda mais o seu índice altamente malé
fico, citarei Audraio, Etienne e Leredde, concordes em afir
mar ser a lues transmitida de geração em geração a causa
primacial de afecções crônicas e fator de relevancia da de
cadê~cia da'raça.

Sr. Presidente, o alcoolismo se revela outra causa pre
e!pua dessa decadência e degenerescência. Existem eencon
tram-se os seus estigmas desde a mais remota antiguidade.
Repetirei palavras de Renato Kehl: prole de pai alcoolísta, 
58 % serão casos de esterilidade; 22 % de nati-mortos; 20 %
de vivos, porém todoe doentes, fracos e apiléticos; prole de
mãi alcoolísta, - 25 % de casos de esterilidade; 25 % de nati
mortos; 50 % de individuos normais. Vê-se mais prepoade
rante e nociva a intoxicação alcoólica do genitor. Peiora so
bremodoa situação quando os génitores têm o mesmo VÍcio;
predomina então a fatalidade; 50 .% de nati-mortos, 50 % de
psicastênicose degenerados.

Vem de molde assinalar o exemplo tornado clássico de
Max Jukes, que era um deficiente, citado por Kaempfert.
Contou a sua geração :1.200 pessoas. O signo da desgraça em
toda ela foi terrível pela desventura que o modelou:' - 300
nati-mortis, 60 gatunos habituais, 370 criminosos diversos.
condenados a várias penalidades, 8 assassinos, ~40 vagab~
dos e maltrapilhos, precocemente invalidados e mor~os, e,fl
nalmente, 300, ociosos incapazes de trabalharI!
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Quanto custou ao erádo público a manutenção de todo
êsse pessoal degenerado em hospitais, prisões e asilos? A ba
gatelade quatro mil contos em moeda brasileiral

O.utro exemplo. NumerOsos indigentes, hetairas e cri
minosos formaram a descendência que teve, .de 1802 a 1877,
um casal, atacado de debilidade mental. Custaram êsses des
graçados sete milha.res ao Estado de Nova York, naqueles 75
anos.

Ainda em outra família, cujo registro poude ser conse
guido em 600 de seus' descendentes, foram diagnosticados 24
doentes mentais, dos quais 20 internados, (custando 70 mil
francos anualmente ao erário público), 17 hospit&.lizados, 16
alcoolicos, 31 tuberculosos, 10 anormais, 10 epilepticos, 64
mortos entre 4 e 25 anos e 66 nos três primeiros anos!!

Por sua vez, Bouvers, em seu livro "Eugenies social pa
thologie", estimava em cerca de 656 mil homens e mulheres
de 21 a 31 anos, em 1920, nos Estados UIiidos, absolutamente
inaptos para procriar! Em 1922, avaliavam em 500 milhões
de francos anuais as despesas com êsses infelizes! I

Serja aquí o momento de referências fazer sobre a vase
ctomia, a esterilização, assinalando as leis norte-americanas,
suiça e alemã. Julgo-me dispensado disto.

O que representam, no entanto, Sr. Presidente, aquelas
vultosas importancias eonfrontadas com os prejuízos sociais
produzidos e principalmente quando apreciados sob o ponto
de vista da economia geral do país?

Diante de tais hecatombes, que têm as suas origens maio
res na grande avãria e no alcoolismo, pergunta-se: - por
quê aberração o doente de lues, reconhecendo tantas vezes o
seu estado, pensa contrair matrimÔnio sem o devido tra
tamento e exames?!

E porquê aberração ainda maior, e que atinge a incon
ciência, permite a Sociedade que semelhantes pessoas orga
nizem um lar; e, igualmente, o Estado não age para salva
guardar os multiplos e sagrados interesses da população e
do país?!

Surdo-mudos, cégos, idiotas, débeis mentais, epilépticos,
alienados, criminosos, alcoolatra8, vagabundos... são coortes
que em sua maioria fazem prova de convicção dessas gravis-
simas complicações. .

Sr. Presidente, se não fOra o receio de abusar ainda mais,
eu carregaria as cores dêsses dados'com estatísticas de im
portantes estabelecimentos nossos, o da Praia da Saudade,
onde pontificou e fez escola Juliano Moreira, e o de Juquerf,
com êsse outro luzeiro que foi ~'ranco da Rocha, e cujo subs
tituto, Pacheco e Silva, que lhe se~e superiormente a tri
lha, éum dos ornamentos desta Assembléia.

O SR. PACHECO E SILVA - Obrigado a V. Ex. que é
muito generoso a meu respeito.

O SR. ALFREDO DA MATA - Para que?! Para que
me referir a outras doenças?!

Eu me não esquivarei, porém, de esboçar a situação an
gustiosa que a lepra tem causado em as nossas populações
nortistas. .E para isso se não faz mistér reproduzir. o que
sobre tão horrorosa doença disse Osvaldo .Cruz, nome que
recorda imperecível lábaro para os que praticam a higiene,
nem o de Carlos Chagas, o seu dileto e conspícuo discípulo,
ou de Eduardo Rabelo, o criador da profilax.ia da lepra e
doenças venereas,ou o de Silva Araujo, o seu atual rliretor,
e, finalmente, Souza Araujo, na atualidade o pontífice dos
planos de. serviços contra a lepra.
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E repercute ainda entre nós a palavra do ilustrado
Deputado Leitão da Cunha, que tratou dêste problema•.

Será considerado um grande benemerito aquele que re
tirar do mapa sanitário brasileiro eSSa mancha negra, que
se alastra e se adensa e se avoluma progressivamente, e
tanto que higienistas e leprólogos têm já chamado o Brasil
- c país da lepra.

Não vem de molde positivar aqui o seu macabro surto
em tantos centros urbanos e sertões do nordeste e norte.
J. Aben-Athar e Aclliles Lisboa que o digam também. Ten
do, porém, dirigido uma secção de Lepra e Doenças 'Vene
reas, e assistido gratuitamente centenas de leprosos recó
lhidos desde 1922 a 1930 a isolamento, poderia alguma coisa
descrever, e com segurança, a respeito; quero, porém, tão
sómente registrar que no Estado onde trabalhei, de uma
vintena que eram os doentes em 1907, são hoje computados
em cerca de três mil, por falta da manutenção das devidas
providências!

O SR. JOAQUIM MAGALHÃEs-Aliãs, essa proporção é quasi
generalizada no Brasil.

O SR. ALFREDO DA MATA - Não posso perante esta
augusta assembléia esmerilhar .tão momentoso e gravíssimo
problema, que é de todo o Brasil, e o modo de amparar, o
melhor possível, êsses desventurados cujas noites· não pos
suem mais alvoradas, nem lhes tumultuam a mente a clari
llada das esperanças. Tal situação se torna em todo o nor
deste e norte mais precária, alarmante e tenebrosa, porquê
desde dezembro de 1930 todos aqueles serviços foram abrup
tamente extintos, ato que, na frase expressiva de Souza
Araujo, foi "um grave erro administrativo:'. Talvês melhor
fÔra dizer: um crime I

O SR. JOAQUIM MAGALHÃES - Permita 'V. Ex. mais um
aparte. É preciso fazer justiça aos governos desses Estados
do Norte, que, com os maiores sacrifícios, tirando, mesmo,
o sangue do povo, conseguiram manter êsse serviço, que fôra
abandonado pelo Chefe do Govêrno do momento.

O SR.. ALFREDO DA MATA - Consigno com aplauso e
aceito com prazer o aparte do nobr.e colega.

O SIl.. LINO MAcHADO - No Maranhão os leprosos vivem
em pleno cemiterio dos vivos.

O SR. ALFREDO DA MATA - Cito os fatos em geral.
O SIl.. JOAQUIM MAGALHÃES - Mostrei o patriotismo dos

governos do Norte.
O SR.. ALFREDO DA MATA-Reputo digna de aplausos

a colaboração de V. Ex.
Talvez fõra melhor dizer, nesse particular, que foi, não

um êrro administrativo, mas um crime contra a saúde pú
blica.

O SIl.. JOAQUIM MAGALHÃE~ontra a própria nacionali
dade.

O SR. ALFREDO DA MATA - Quem ler o magistral re
latório desse cientista. que é o Dr. Souza Araujo sôbre a
epidemiologia e profilaxia da lepra no norte ae país, e as
conclusões aprovadas na conferência para a.. uniformização
da campanha contra essa molestia, .e a notícia da criação do
Centro Internacional de Leprologia. a ser fundado nesta me
trópole, terá a impressão de que o poder público tem em
muita conta o combate a essa medonha enfermidade. Ter-

• rivel ilusão r Estamos agora em peores condições do que em
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i 922, porquê até então per;p.aneciam os doentes arredios, e
quasi insulados no interior dos Estados, nos sertões; e hoje,
com as notícias de deviaa assistência e tratamento adequado,
afluiram para os centros populosos, onde estão a constituir
numerosos fócos de contágio, volantes uns, permanentes
outros. -

O SR. JOAQUIM MAGALHÃES-V. Ex. há de permitir mais
um aparte. É muito pesada para o Norte essa frase, porque
não é s6 o Norte que participlt do mal. Teófilo de Almeida,
se me não engano, assinalou a convivência dos leprósos com
os indivíduos sãos aqui mesmo, dentro da grande metrópole
nacional. .

O SR. PACHECO E Sn.VA - Em São Paulo, a Inspetoria
da Lépra, dependência do Serviço Sanitário do Estado, sob a
dir-eção do Dr. Sales Gomes, tem realizado, neste particular.
obra admirável. sendo de notar que, presentemente, quasi t0
dos .os leprósos estão sendo assistidos e· segregados do am
biente social.

O SR. ALFREDO DA MATA - Tenho .muito prazer em
registrar o aparte do nobre colega. Conheço o problema da
lepra em São Paulo.

O SR. PACHECO·X SILVA - Além do Estado, todos os mu
nicípios estão contribuindo para essa assistência, e, além do
leprosério de Santo Angelo, estão em pleno funcionamento
os de Pirapetínguí, Cocais, o Asilo Padre Bento e a admirável
instituição, que é o Asilo de S. Terezinha, destinado aos·fílhos
dos lepr6sos. Outros estão sendo construid08.Cumpre, tam
bém, assinalar ter sido ali fundado, há pouco, o Instituto de
Leprología.

O SR. Lmo MACHADO - O nobre orador conhece muito
bem o problema, pois ao seu estudo se tem dedicado com
muíto carinho.

O SR. ALFREDO DA MATA - Conheco-o, quanto ao sul,
de leitura. Réfiro-me tão sómente ao Norte, rcportando-me
ao trabalho do Dr. Sousa Araújo sob êsse ponto de vista.

O SR. ÁLVARO MAxA - Há muitos anos, Monteiro Lobato
publicou um livro "Problemas vitais", em que acusa não
ap~nas o Norte e o Sul. mas todos os poderes públicos, di
zendo que através da República .êlesse têm preocupado de
proteger os cavalos e OS porcos, desprezando o homem.

O SF.. ALFREPO DA MATA - Talvez dentro em pouco
eu tenha de me referir a êsse ponto, embora não assim par
ticularizado.

O SR. Lmo MACHADO - A verdade é que o homem do
Norte tem sido sempre desamparado •

O SR. ÁLVARO MAIA - Belisério Pena, que o orador citcu
há pouco, em outro livro disse que, se não. forem tomadas
providências enérgicas, o Brasil será dentro de algum tempo
o leprosário do mundo civilizado. Não é apenas o Norte, ou
o Sul, mas todo o Brasil.

O SR. ALFREDO DA MATA - É. uma grande autori
dade, portanto, que o nobre colega~ para corrob.)rar a
opinião que aqui citei, de cientistas esirangeiros, que
chamam. o Brasil de vasto hospital de leprosos .

.E .se não deve. esquecer,. triste verdade, o que relatou
Carlos Chagas: - "que emo norte- "o leproso é um-indi
víduo em pleno gozo do convívio coletivo, inconciente do
próprio mal e dos malefícios que de si pode irradiar"-, o
que é gravíssimo.
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E se o leproso, em seus surtos de bacilemia, pode con
tagiar de tres a cinco pessoas sãs, aquilatar deverão todos a
monstruosa calamidade em perspectivall

. Sobejam razões a· boa imprensa desta metrópole, em..
particular ao "Diário Carioca", em clamar, clamar sempre, e
p.,f.rioticamente, contra Situação tão singular. Se há. um
programa de combate, porquê não executá-lo, tanto mais
quanto a lepra pelo seu grande surto no país não é mais pro
blema brasileiro, porém, sim, de caráter internacional? .

Volto, Sr. Presidente, ao tema da presente exposição.
Encontrei naquele meu serviço tres casais recem-consti

tuidos em que dois maridos e uma esposa sofriam r,{o mal de
Hansen. Em outro, o quarto, após dez meses de consórcio,
encontrei a genitora, leprosa, a aleitar a filbinha! Todos le
prosos antes do casamento! Se houvesse o exame prc~nupcial
não estariam evitadas tão grandes desventuras?

Imaginem todos, se puderem, 81'. Presidente e senhores
Deputados, as cenas comoventes em demasia, e em excesso
traumatisantes, de que fui assistente obrigado e que me
amarguraram a vida profissional em tão delicados momentos!

Quantos casos semelhantes não existirão?!
Se houvesse o exame antes do casamento, não estariam

evitadas tão grandes desventuras,· repito?! Haverá ainda
quem possa ser contrário a prática dessa medida l!ocial, pa-
triótica, humanitária'!l '

Um l'ai extremoso, e médico, dizia não compreender por
quê no casamento todas as precauções para acautelar os ha
veres materiais de uma filha, e, no entanto, criada com ex
cessivo carinho e atenções, nada se tem feito para preservar
o precioso capital que é a sua saúdel

E vem a propósito o que relatou Forest. Em viagem á
Normandia, visitou a cudelaria de grande desportista. Ani
mais admiráveis. Conhecida a genealogia de cada um até
a· sétima geração. E tudo com solícita abundancia de por
menores, até sObre o asseio, a alimentação, etc. I\compa
nhava-o em tal visita gentil e robusta senhorinha, ~~eie. de
vida e atrativos, e que foi apresentada, bem assim um ca
valheiro, que a distinguia sobremodo. Ela, filha do rico
desportista; êle, o seu noivo. Curioso tipo. A sua fisiono
mia, nada simpática, denunciava as taras de que eru porta
dor; a sua miopia acentuada e uma visível· claudicação au
mentavam as suspeitas de ser o noivo um indesejável.

Que doloroso contraste! Como tanto empenho e esfOr,;o
em cuidar, selecionando, os animais, e deixar a família em
tão flagrante plano de inferioridade eugênica! Deplorável
estado deeducaçi\:o e de espírito!

Verdade é que exemplos numerosos e idênticos existem
entre nós._. Triste verdade!

A Eugenia visa a aplicação de conhecimentos úteis '3 in
dispensáveis á reprodução, conservação e melhoria da raça.
Teoricamente, e neste último caso, nada mais fácil do que
suprimir os agentes principais, como rios longevos tempos de
Licurgo, ou impedir se multiplicarem, como parece da prá
tica, hodierna e voluntária, da vasetomia.

O'SR. FERNANDES TÁVORA - Peço licença para um apar
te.· Tenho a declarar que o Dl'. Belisário Pena, há um ano e
tanto, quando Diretor da Saúde Pública, tinha formula.do um
projeto de criação de um departamento de defesa bi-social,
exatamente para tratar dessas questões de exame pre
nupcial, de eXlUDe de criadagem, de empregados, etc. .Infe
lizmente, o Govêrno não paude levar avante êsse projeto,
a-pesar-da insistência não só daquele ilustre higienista,



-:- 18B -

como de outros, entre os quais o humilde aparteante.Por
conseguinte, vê V. Ex. que a idéia que está prégando, é uma
idéia em marcha entre nós e só pode merecer aplausos, uma
vez que constitue uma das maiores neces~idades da nossa
sociedade.

O SR. ALFREDO DA MATA - Aceito e registro com
bastante satisfação o aparte do nobre e dígno colega. S. Ex.
está ilustrando e, portanto, comprovando .••

O SR. FERNANDES TÁVORA - A necessidade do que
V. Ex. está prégando.

O SR. ALFREDO DA MATA - :estes motivos, e muitos
outros, desde anos, deram ensejo a campanha sistemática
em!avor do exame médico antes do casamento. E tanto que
na ,Suécia foi semelhante lei promulgada em novembro de
1915, exigindo ocertifícado de aptidão para casarem-se, o
que igualmente ocorreu em Noruega, em janeiro de 1919.

A legislação matrimonial escandinava é resolutamente
intervencionista •

O povo norte-americano, povo de técnicos sempre ávido
de progresso material e social, impregnado de ciência desde
as escolas até a imprensa, conhecedor de métodos biológicos
'de cultura e de criação, é o pcvo qua habita a terra pro
metida da Eugenia. Não pormenorizarei; mas esta ciência
faz parte dos programas escolares e universitários pelo me-
nos em três Estados: Oregon, MontaDa, Idaho. 1..'

Em tão célereevolução"se estava já no terreno da rea
lidade prática o evitar o perigo da multiplicação de indese
jáveis, nenhum esfôrço foi necessário para a adoção da re
levante medida de profilaxia engênica,do exame de validez
dos nubentes. Sete Estados possuem a lei respectiva, Mar
riage Certification Laws,e que são Oregon (1913), Norte
Dakota (1913),Wisconsin (1913, r.evista em 1915 e ,1917),
Alabama (1919), Norte carolina (1921), Wyoming (1921) e
Luiziania (1924). '

Nos demais essa medida legal varia, objetivando con
sangulnidade, defeitos físicos, distúrbios mentais, alcoolis
mo, doenças. transmissiveis•..

Não posso abusar do· tempo, maximé da atenção dos
Srs. Deputados, mas deverei' anotar, Sr. Presidente, ser
obrigatório êsse exame na Turquia, desde i92i.

E aproveito o ensejo para mereterir a Krimian, o cató
lico e chefe supremo da religião dos armênios, queha:via,
desde 1.904, recomendado em divulgada encíclica, que todo
o clero devia exigir o certificado médico dos nubentes antes
de celebração do ato do casamento. :tsse belo e altruístico
gesto, exclusivamente religioso e' de amÔr á humanidade,
não podia ter a expansão devida por não repousar em lel,
que foi promulgada na Turquia em 1921,., como disse, mas
nem por isso deixou de produzir magnIticos resultados.
Educou neste sentido a 'população; preparou-a.

O SR. JOAQUIM MAGALHÃES -- V. Ex. hã de me permi
tir um. aparte. Uma' vez que V. Ex. falou na Turquia, di
zendo que lá, hã muito tempo, já exisw o exame pre~upcial
obrigatório, devo asS1nalar que na monarquia -se não me
falha a memória - já havia essa exigência. Apelo para os
nossos· técnicos e jurisconsultos . Ji li alguma·· coisa SÔbre
isso. Havia uma lei estabelecendo o exame prenupcial. .Não
posso afirmar em que' época essa lei vigorava, mas encop
trci isso numa revista médica, fazendo justamente um as- -
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tudo comparativo a respeito. Na monarquia já se olhava
para o problema e na República esquecemo-nos disso.

O Sft. ALFREDO DA MATA - São crclos da evolução,
entre nós...'

O SR. JOAQUIM MAGALHÃES - Provavelmente.
O SR. ALFREDO DA, MATA - '" porquê, desde :19:16,

o nosso distinto colega, professor Roãrigues D6ria, já aven
tava essa questão, e até em país estrangeiro.

Relegaram-na, porém, para plano secundário, foi olvi
dada.

O SR. LINo ":MACHADO - Nem mesmo agora surgiu no
projeto, que desceu da Comissão dos 26, porquê apenas se
exige atesta.do e não exame prenupcial, pelo qual V. Ex.
se bate tão brilhantemente.

O SR. ADOLFO SOARES - Como relator do capítulo sObre
"Educação e Família", dei parecer exigindo o exame pre
nupcial, físico e men4J.l dos nubentes. A Comissão sugeriu
que "déssem a prova". A prova, entretanto, é falha, porquê
muita vezes o médico pode atestar que um indivíduo não
sofre de coisa alguma, quando, na realidade, sofre. O exame
obrigatório, ao contrário, sE:rá prova de muito valor.

O SR. ALFREDO DA MATA - Nada mais confortado:"
do que o aparte do Sr. Deputado Adolfo Soal'es, que foi re
lator do capítulo de educação e família e" que tanto honra
S. Ex. "

Pt.ra ultimar, devo enaltecer o gesto de Debreyne, pa
dre e publicista notável, que exprimia no século 19 o seu
pensamento do modo seguinte: - "Assim como se ccnsi..
dera a consanguinidade um impedimento para o matrimO
nio, pela. mesma razão, e talvez por outras maiores, deviam
também ser consideradas como tais certas doenças."

Eis a religião e" a ciência identificadas e irmanadas
mais uma" vez nos propósitos referentes á saúde pública, e
nesse caso tão primacial da eugenia.

Sr. Presidente, a cerebracão potente de Júlio Dantas,
o elegante e superior beletrista de todos vós, Srs. Depu
tados, bem conhecido, estilizou em frisantes palavras esta
minha breve exposição, quando disse: - "A geração atual
tem obrigação de proteger e defender as gerMões futuras.
Criar a dor é um crime perante a humanidade; criar a
monstruosidade é um crime perante a raça. O casamento
de doentes de espíritO e do corpo, dos monstriparos, dos ca
coplastas, dos tarados, dos geradores de abortos e da mar
tires, deve ser proibido, ou, pelo menos, não deve ser san
cionado pela lei. '1'odos os enfermos reconhecidamente ca
pazes de transmitir graves e permanentes infecções á der.
cendência, têm de ser excluídos do direito de constituir fa
mília. Será brutal, mas é necessário."

Sr. Presidente, "o homem são é unidade prImeva da
atividade econOmica.; é um capital em ação. Instruí-lo, ro
deá-lo de garantias, ampará-lo, assisti-lo mediante meca
nismos e órgãos que recebam o seu influxo do Estado, 011
seiam por êste fiscalizados, é :fazer obra de magna previ
dêneia, de verdadeira eugenia; é praticar o são patriotismo".

Que dizer sObre a vigilancia. e fiscalização das pessoas
que pretendam constituir um lar, laboratório sagrado onde
serão preparados os sólidos alicerces da prole, da sociedade.
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e assim o grandioso futuro da nossa. Pátria? Sómente o
exame de validez física e mentaldarã a devida solucão.

Que se o institua, portanto, obrigatoriamente, em a
nossa futura Carta Constitucional. (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é cumprimentado.)

Durante o discurso do S1'.. Alfredo da Mata,
o Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Pacheco
de Oliveira, 10 Vice-Presidente.

13

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação
'Pessoal, o Sr. Campos do Amaral.

O Sr. Campos do Amaral (Para ezplicação pes8oal) 
Sr. Presidente, Senhores Deputados - antes de continuar
o meu discurso, interrompido pela inflexibilidade do Regi
mento quanto aos Deputados disciplinados, devo render ho
menagem ao ilust.re colega que me cedeu sua inscrição, o
nobre e valoroso General do Exército, Sr. ~rist6vão Bar
celos.••

O SR. CRISTOVÃO BARCELOS - Agradecido a V. Ex.
O SR. CAMPOS DO AMARAL -=: ..•que, com essa genti

leza, reforça sobremodo os argumentos que vou erpender em
favor das polfcl3.s militares,refórça a defesa que vou fazer
da minha emenda: a inclusão das polícias militares e!itre as
fOrcas nacionais permanentes i porquê, tenljo tido oportuni
dade de comandar destacamentos de fOrcas públicas em
vários movimentos armados, sempre as. distingui com a sua
confiança e, ao dispensar. êsses mesmos destacamentos, lhes
fez os mais rasgados elogios, não somente quanto á disci
plina e obidiência que prestavam .ao valoroso General, como
á eficiência militar que revelaram, servindo sob as ordens
deS. EL. .

Feito êste agradecimento, volto, meus Senhores. a de
fendera pretensão das .polícias militares, procurando inva~

lidar, uma a uma,. todas as razões em que se baseou o "pe
queno comité" para julgá-la inatendíve1.

Creio que a razão número um, . por mim lida aos Sra.
Deputndos, já foi suficientemente refutada. Passo, portanto,
á razão número· dois. .

Afirmou o "pequeno comité":

. "As guerras modernas não teem: cOjDo fatores,
fomente as fõrças armadas permanentes e sim toda
a nacionalidade. Daí a· necessidade imperiosa da pre
paracão dos civis para elas. A história nos tem m~
trado que, nem SÓ as poUciasestaduais, têm pelejado
ao lado do ex-ército, nas lutas ex~rDas ou internas do
pars; o 'POVO tambelTl Citem. de maneira espontauea,
eficaz e patriótica, e I!em por fsso pretende ser exér
cIto, mas apenas .reserva dêle."

Ora, meu:; Senhores, não. somente nas· guerras modernas,
matl emtodo8·.os tempos, a. nacionalidade·pegau em armas
para fazer a guerra. Antigamente, neni exército permanente
havia, e as guerras se faziam.· O eXlército era a nação em
~as. Hoje, com .. as organizações ,militares permanentes,
todo~ os países se .esforça~no sentidó de terem sempre um
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bom serviço de instrução militar que permita. contar-se com
reservas mobilisáveis e instruidas. No Brasil, o exército per
manente é pequeno e suas reservas são dÍ:;tribuidas em esca
lões,. conforme o gráu de prontidão de cada par.cela de popu
lação; são as várias categorias de reservistas que se escalo
nam, segllndoo gráu de sua instrução. As polícias militares
não se acham incluidas em nenhum desses escalões. E não
devem estar: elas não são reservas e com,) tal nunca foram
utilizadas.

Refutando a primeira das razões do pequeno "comité",
afirmei que, sempre que há movimento armado, interno ou
externo, e os governos têm necessidade de maiores efetivos
para a luta, lançam mão das policias militares, não como re
servas e tão pouco como fOrcas auxiliares, mas como tropa
de primeira linha, como contingentes que DJarcham sempre
com primeiro escalão do Exército, ombro a ombro, para
servir á causa á cuja disposição são postas as ,fOrças at:-
madas. . .

Quando o Governo Federal se propõe fazer acOrdos com
os Estados, no tocante a êste assunto, podemos afirmar que
êstes aCOrdos têm sido, em regra, no sentido de restringir
o· desenvolvimento das polfcias militares. Nunca o portador
das condições de semelbontes acOrdos leva vantagens mate
riais ou· morais para oferecê-las ás polícias estaduais em
tróca das restricõesque se lhes vão fazer. É sempre a limi
taçãona hierarquia militar, a restrição aos efetivos ou aos
meios de se conseguir a eficiência militar.

Ainda recentemente o Ministério da Guerra, por inter
médio do comandante da 4a Região Militar, mandou propOr
ao govêrno de Minas um acOrdo para que a polícia militar
daquêle Estado fOsse considerada fOrça auxiliar do Exército
de· primeira linha.

Não quero me referir, Sr. Presidente, á irregularidade
que, á primeira vista, se pode notar em um representante do
Ministério da Guerra, portanto, um· auxiliar direto do Go
vêrno Federal, realizar contrato com outro representante do
Govêrnó Federal, qual seja o Interventor.

De passagem,apena~ oito esta circunstancia :feif.o o aCOr
do, que resultou dêle?

Para o Ministério da Guerra a imposição nãooterece in
conveniente; antes, é até iniqua, considerando as policias mi
litares como fOrças do Exército de primeira linha,

Pergunto, Sr. Presidente: quo são fOrças auxiliares do
Exército de primeira linha?

Faz hoje um mês que me dirigi ao Ministério da Guerra,
- como Deputado incumbido, pelas polícias militares, de tra
zer a debate as suas justas pretensões-- pedindo áquele ór
gão militar da detesa nacional m~ mandasse, em documento
escrito, a defi1J.icão do que sejam "fOrças auxiliares do Ex~r

cito de primeira linha". Queria saber se essa definição nos
traria a solução das pretensões que temos. E até boje, Se
nhor Presidente, apesar da confes~ada boa vontade do Minis
tério da Guerra, apesar da resposta preliminar que o chefe
do seu gabinete me deu, de que a minha carta fOra recebida.
um mês já é decorrido e não obtive a desejada informação. A
conclusão que daí posso tirar é simplesmente· esta: que no
organismo militar do Brasil não há ainda nas suas leis, nos
seus regulamentos, nos seus aparelhamentos administrativos,
nenhuma alusão a esta categoria de "tOrças auxiliares do
Exército de primeira linha".' Quer dizer, Sr. Presidente, que
os aeôrdos com as polícias, OU c"m os Estados, são realizados
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com o objetivo único de limitar o seu desenvolvimento mili
tar e de impedir que as polícias militares aumentem a sua
eficiência.

Eu não poderia concordar em que houvesse'qualquer má
intenção por parte dos representantes ou dos órgãos militares
do Govêrno central, porquê as polícias militares, do norte ao
sul do Brasil, têm sido sempre as colaboradoras do Exército
Nacional, em todas as causas em que se exigem sacrifícios,
em todas as causas em que se exigem homens para a chacina,
homens para derramar seu sangue, homens para dar a vida
em holocausto da pátria ou na manutenção da ordem pú-
blica. ,

Não atino, por conseguinte, meus Senhores, com as fina
lidades desta resolução, sempre. repetida, de acôrdos com as
polícias militares. !..endo, detidamente, as discussões que se
travaram em torno dêste assunto, quando da feitura do pro
jeto de Constituição, vi, com a alma confrangida, com o cora
ção de patriota dolorido, que um cidadão, brasileiro notável,
dizia que, para a União poder contar com a colaboracão das
polícias militares, teria de recorrer á soberania exagerada dos
Estados, fazendo acOrdos que permitissem ao Govêrno ,JIo
país impedir, no momento da necessidade, a colaboração ar
mada dessas pol!cias militares.

Não está em debate, Senhores, a opinião dêstecidadão,
que pode ter razões muito louváveis para assim se externar,
mas que, ao emitf-la, não tinha nenhum motivo plausivel;
mostrava-se '&.penas desconhecedor da história militar do
Brasil, porquê um cidadão brasileiro militarmente esclarecido
jámais afirmaria que qualquer dos Estados do Brasil tem
oposto a menor dificuldade em ceder a sua fÓrça armada para
cooperar com o Exército Nacional em todas as emergências
em que êste se tem empenhado.

Outra razão do pequeno "comité":

"Se é certo 'que os exércitos de terra, mar e ar
devem ser aumentados nos quadros e nas tropas, os
poderes competentes o farão, mas sem confusões com
o elemento civil e as milicias estaduais." '

Aumento das fôrças permanentes pelos poderes compe
tentes, sem confusão com elemento civil e as milícias I Como
dispensar a confusão ou a mistura? Há mal em. tal mistura?
De onde procedem as fôrças armadas? Quem as paga não éo
elemento civil? Quem lhes fornece voluntários, sorteados e
reservistas? Quem marcha com elas em primeiro escalão?
Não são as polícias militares?

Outra razão : o Exercito tem missão especial técnico
.profissional, é o instrumento de fôrça permanente, rllCional
e material, da unidade, interrridade da pátria e defesa do
Estado.

De pleno acÔrdo aos fins da fôrça permanente; mas,afir
mo, Senhores,.que não é incompatível com as polícias mili
tdres a missão especial técnico-profissional que o pequeno
"comité" atribue ao Exército permanente. Apenas as polícias
militares têm a sobrecargadexmais outras missões: defesa da
autonomia dos Estados e manutenção da ordem pública.

As poUcias têm, ou devem' receber, preparo técnico-pro..
fissional.

Que malbaverá nisto, sinão para governos centrais
doentes, hipertrofiados, alucinados pela ll".t)arente grandeza
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que lhes deram a subserviência dos que renunciam de sua
dignidade, para tudo atribuir aos governantes? S6mente
êsses maus governos centrais poderão espetar-se nas baione
tas estaduais; ninguém mais. Onde não há polícia militar
adextrada e bem armada, a ordem pública, max-imÃ nos ser
tões, f;ca á mercê dos cangaceiros. Quem nega. isto? .

É útil a existência dessas políCIas militares, na paz e
na guerra. Na paz, é ela que desempenha uma parte da
missão constitucionalmente atribuída ás fôrças nacionais
permanentes e á defesa interna das instituiçõesconstitucio
nais e das leis.

Quem me: dirá, Senhores, que, durante o tempo da paz,
não são as polícias dos Estados, as polícias militares, que
desempenham essa parte da missão constitucional, confiada
ás fôrcas nacionais permanentes? Quem me apontará, meus
senhores, uma unidade do Exército, em qualquer lugar do
Brasil, fazendoêsse papel nacional, de manter a ordem e
fazer respeitar as leis, e fazer respeitar as instituições cons
titucionais?

A quem está confiada, Srs. Constituintes, a missão de
manter a ordem, de fazer respeitadas as autoridades e de
tornar efetivas as deliberacões dessas autoridades?

Isso quer dizer, que as polícias militares, além de, no
tempo de guerra, sofrerem as mesmas vicissitudes, corre
rem os mesmos riscos que as· demais fOrcas nacionais per
manentes, - Exército e Armada, - quando vem a paz e o
descanso, dispersam nos respectivos quarteis, entregando
se, exclusivamente, á missão do preparo de reservistas I Nós
outros, pertencentes ás polícias militares, reeolbemo-nos aos
nossos quarteis e, depois de três ou de cinco dias de dis
pensa do serviço, somos restituídos novamente ao labor
quotidiano de continuar a lutar pela manutenção da ordem ~

O SR. CRISTOVÃo BARCELOS - Permita V. Ex. um
aparte - é a primeira interrupc~o que vou fazer ao bri
lhante discurso de V. Ex.; o descanso a que V. Ex. alude,
quando voltamos das campanhas, é uma ilusão da parte do
nobre Deputado, que, certamente, não conhece bem a vida
dos quarte1s do Exército; é incessante o labor da oficiali
dade no preparar as geracões que entram anualmente, de
modo a restituir á sociedade cidadãos fortes, moral e in
telectualmente. ~sse talvez, seja o trabalho. mais fatigante
e mais dedicado do Exército, que, de volta das campanhas,
nAo descansa; porfia em bem servir ao país.

o SR. CAMPOS DO AMARAL - Confessava eu, há
pouco, Sr. Presidente,que o Exército voltava para a caserna
e aí tinha a missão, que resumi em duas palavras - de
fazer reservistas. Mas, não ignoro, meu caro colega, que·a
missão de preparar reservistas é, como bem acentuou, árdua
e nobilitante, porquê importa em apárelhar a juventude
para não s6mente defender a Pátria, quando em perigo,
como também e principalmente manter, fielmente, as tra
dições do país, as tradicões republicanas, e defender as iDa....
tituicões~ .

. Recebo, pois, o aparte do meu digno colega como U'lI12
a.prov~ão ás minhas pàlavras, e devo referir, agora, que as
polícias militares, que também têm necessidade de praticar,.
n9s' quarteis, a instÍ'Uoão permanente, não podem, em abso
luto, mandar !'>ara a rua, de árma.s ná mão, um polícia que,.
Vor•. IX 13
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na. caserna, não tenha tido o indispensável preparo e qu~,
portanto ignore quando e contra quem deve fazer uso da
sua arma.

Assim, a9 polícias militares, além da missão nobi11
tante que cabe ao Exército Naeional, também d~sempenham,
em menor escala talvez, identica fun~ão, instruir cidadãos
para a defesa da; pátria, manutenção da ordem, enfim, ci
dadãos que satisfaçam todas as outras finalidades.

O SR. CRISTOVÃO BARCELoS - Mostrarei oportunamente,
em discurso, que o nosso descanso é quaSi nenhum; aduzi
rei considerações tendentes a demonstrar a V. Ex. que há,
entre o preparo técnico policial e o do soldado do Exército,
diferença substancial. Não menosprezo, absolutamente, os
servicos que prestam os soldados- das fOrcas públicas dos
Estados; sou, porém, forçado a dizer que há uma pequena,
mas sensível diferença. Basta referir a V. Ex. que, o que

. em outros países é feito em três ou qua.tro anos, n6s reali
zamos em um, instruindo devidamente o soldado. Estou
certo de que, se mostrar a V. Ex. os programas diários e
semanais da caserna, bem avaliará do esfOrço enorme de to
dos os oficiais, visandó o preparo adequado da tropa, dado
que aquele prazo é insUficiente. Temos, porém, que nos cin
gir a êle para, que não sejam distraídos os braços da lavoura
e da indústria. No meu pr6ximo discurso, mostrarei, com
todo carinho, - dadas as minhas lig~ões e meu sentimento
de gratidão á FOrca Pública de Minas - as diferenças, que,
aliás, não são '8l'andes,entre o ponto de vista que V.Ex..
sustenta e o que defendo.

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Ouvirei V. Ex. com
todo o prazer e com aquele acatamento, que V. Ex. já c0
nhece, de minha parte, para com todas as opiniões do nobrtl
colega. N6s não nos viemos a conhecer dentro dêste ambiente
pacífico, porquê o que há aquí, ás vezes, é guerra de con
versa; nós nos eonheeemos em momentos mais aperf.a4os,
mais difíceis, e111 que quasi nio se fala, em que a voz Inais
alta e mais eloquente é a da metralhadora. Estou acostuma
do a acatar a opinião do digno Deputado; principalmente
agora, com esta ressalva que S. Ex. acaba de fazer, de que,
entre n6s, haverá . apenas quasi insensíveis divergências,
creio que chegaremos a um completo acOrdo .••

O SR. CRISTOVÃO BARCELOS -'Com muito praier.
O SR. CAMPOS DO AMARAL - ••• e estas insensíve18

divergências hão de terminar, ~ara. maior· segurança do
Brasil.

Deveria proferir mais algumas palavras em relaçlio a
êste ponto, ligeiramente controvertido; d~eria dizer, para
que os civis nossos colegas ficassem sabendo, que, enquanto
para sua árdu&.e nobilitante misslio o Exército dispõe d& pes
soal, material e meios adiantados, nós, nas polícias milita·
res,temos que instruir homens que vAo para0 campo de
exercício camados das patrulhas em que gastaram a noite
.mantendo a tranquilidad.e 'Pública; que damos instrução á
nossa tropa sem prejuízo do desempenho d:e sua 9utra missão,
que é permanente, quotidiana e consiste em trabalhos de dia
e de noite.

Digo mais, meus senhores, .'que oS. .polícia mtlitar é, in
contestavelmente, o esteio da ord~m pública em eada..Estlldo,
no· Distrito Fed-eral e, p()rtanto; no Brasil.
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Nesta sua missão de garantidora da. ordem, é ela quem
conta com as outras fOrças nacionais permanentes, como
SUas resel."Vas. Amplia.ndo, l.'efOl'çando e completando o penoso
tra.balho da Polícia Civil, a Polícia Militar garante a vida,
a honra e a propriedade do cidadão e se mantém pronta para
presel."Var o poder constituído cont.ra as ambições desvaira
das, contra agitações nem sempre justas, contra toda p()Ssi
bilida~ de subversão.

SEml querer negar, antes' enaltecendo os grandes ser
viços do Exército, são as policias militares que, na prática
dos. mais nobres sentimentos de lealdade e fidelidade ás
instituições, se mantêm irredutíveis dentro da sua finali
dade· de manter a ordem. Elas estabelecem o perfeito equi
líbrio social entre quantos elementos se organizem e vivam
para perturbar a paz interna. Portanto, não é apenas pre
venir e repremir, como.disse o pequeno comité, a sua nobre,
alta e penosa missão. Penso, meus Senhores, que arim de
desfazer as razões invocadas pelo pequeno comité para ne
gar ás. polícias militares a. satisfação da sua pretensão pa
triótica, de vêr a sua vida funcional assinalada na Carta
em elaboração, penso que essas razões estão suficientemente
desfeitas, ao ;:nenos no espírito dos colegas que me deram
a honra de ouvir, d()S colegas que prestaram alguma aten
ção ás minhas, palavras. E nas sessões de plenário, em que
venham a ser diseutidas essas emendas, eu me proponho a
continuar a sua defesa, porquê acho, meus Senbores, que
ninguem nesta Casa, suficientemente l'sclal."eeido e de caso
pensado, procedendo de acórdo com a sua conciência cívica.,
concorra para que as polícias militares dos Estados e do
Distrito Fede1."81 continuem a ser, por falta. de cuidado dos
govêrnos centrais, os grupos armados ao servico da politi
cagem regional.

Eu não acbincalbo, não dmiinúo· de modo algum o ca
ráter dos homens que constituem a Polícia Militar,· dizendo
que êles, com a organização que té~ com a falta de ga
-rantia. de justi~a, com a falta. de garantia de seus direitos.
nem sempre poderão cumprir .seus deyeres e, muitas vezes,
são até obrigados a agir contra a própria consciência para
evitaI'. as medidas arbitrárias dos govêrnos prepotenres.

Quero citar, meus Senhores, um do'3 Pt'inll:'iros at05 de
tml govêrno que se diz reyolucionário, depois da vitória de
outubro de 1930; não. para condená-lo nêste momento, mas
para. que fique· sujeito ao exame e á reflexão ,dos Srs. Cons
tituintes: o do Interventor no Estado do Pará, extinguindo
de uma·. pel!lada, por um golpe de arbítrIo, a Policia Militar
daquele Estado. Não creio· que os nobres Constituintes, eon;"
siderem ato bem pensado, ato. de patriotismo, extinguir 
num desrespeito aOs direitos adquiridos-a PoHciaMílitar
do Pará, instituição que tem um acervo· de servit;os presta
dos ao país.

O SR. 'VEIGA CABRAL -'- V. Ex. dá licença para um
aparte?

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Com muito pr~er.

O SR. VEIGA CASRAJ:,- O Interventor rio Pará, que é
major do Exército Brasileiro .•.
" O SR. CAMPOS DO AMARAL - Exatamente. S. Ex.

trabalbou comigo por ocasião do movimento revolucio
nário.
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O SR. YE1GA CABRAL - ..• extinguiu, por medida de
economia, ai polícia Militar, aplicando a respectiva. verba á
instrução i abrindo e disseminando escolas por todo o in
terior dó ElItadO.

O SR. )OAQUIM MAGALHÃES - E aplicando parte dessa
verba no lepl'osário do Prata; cumprindo notar que o Go
vêrno Fedeial, por um decreto, também extinguiu por com
pleto as veihp.s destinadas a êste serviço.

I· .. .
O SR. PAMPOS DO AMARAL - Registrando como hon

rosos os apartes com que me di,stinguem os nobres Depu
tados da bancada pal"aense, pediria apenas á Assembléia
Constituinte que, reconbecendo que precisamoa, no Brasil,
em primei:zio lugar, de instrucão, seguisse o exemplo do In
terventor no Pará, extinguindo todas as fOrças ~adas e
empregand~ as.verbas em prol da instrução do povo.

O SR./JOAQUIM MAGALHÃES - Quem dera que a huma
nidade, eml pêso, fizesse a aplicação das verbas destinadas a
seus exércitos e· marinhas em benefício da propria huma-
nidade. I"

O S:a.~CAMPOS DO.AMARAL - V. Ex. começou muito
bem seu aparte, dizendo: "Ouem dera que isso se fizesse".
A exelamaCão de V. Ex. me obriga a dizer: quando isso fOr
possível; quando as nações não .precisarem mais dêstes. ho
mensabn~os, que vivem a se dedicar exclusivamente á
defesa da Ipátria; quando não precisarmos mais do homem
armado, paraapIícá-Io ao assassínio de seus semelhantes;
quando a~ingirmos essa época dos nossos sonhos - então,
não havexjá mais, rias assembléias, estas ques~es sObt'e po- '
lícias miljtares,. exército nacional. armada, fOrcas nacionais
permanen~ nem :tO~ regíonais.

"O SIt; J"oÂQUTM MAGALHÃES - V. Ex., então, quer dizer
que o govêrno de Estado de V. Ex. mantém êsses ass&-
sinos? I

O SR. CAMPOS DO AMARAL -.É verdade: o govêrno
do Estado de Minas mantém êsses assassinos.

O sRi.- J"OAQUrM MAGALHÃES -Sendo assim, o Interven
tor do Estado do Paráagíu muito bem, extinguindo grande
parte dêSses assassinos.

I
O SJ!.. CAMPOS DO AMARAL - V. Ex. está apoiando

o Interv~ntor de seu Estado.
I

O s,. JOAQUIM MAGALHÃES - Naturalmente.
O SR. CAMPOS DO AMARAL - É um ponto de vista.I .
O SR.. JOAQUIM MAOALHÃES - É um ponto de razão,

dedireiw e d~ justiça.
I .. ,

O SR~CAMPOSDO AMARAL -- Não apoiado aVo Ex.
I .

O SR. JOAQUIM MAGALHÃES - Apoiadfssimo.
I

O S~. CAMPOS DO AMARAL - O que é, em linguagem
clara, sintética, O homem armado? Com que tim armamos os
bomensj Com o:tim de dar tiros para o ar?

O SR. JOAQUIM MAGALHÃES - Para a defesa nacional.
I

O SR•. CAMPOS DO AMARAL - Para a defesa nacional,
matando todos. aqueles que se levantam cont.ra o país. Nio
tenhamos ilusões. .

I
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o Sa. CLEMENTINO LISBÔA. - V. E~. está nUIrJ ponto de
vista, errado. Não é para assassinar, mas para defender a
pátria.

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Clarol Mas defender
oomo? Como o e~ército defende o país, quando êsLe é atacado'!

O SR. ADROALDO COSTA - Assassinar é matar sem ra
zão. Quem mata em legítima defesa não comete assassínio.

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Registro a correção que
V. Ex. opõe á minha linguagem, que pode não ser, ou não
será - estou certo de que não é - jurídica. Meu pensa
mento porém. permanece inalterável: uma fOrca armada,
desgracadamente - porquê não sou assassino, não sou san
;uinário, sou apologista da paz...

O SR. CLEMENTINO LISBOA - Todos nós.
O SR. CAMPOS DO AMARAL - ... uma fOrça armada

tem papel destruidor. ,
O SR. CLEMEl'i'TINO LISBOA - Protesto em nome das

fOrças armadas, a-pesar-de não ser eu militar.
O SR. CAMPOS DO AMARAL - O protesto de V. Ex.

é inócuo. • .
O SR. ADROALDO CoSTA - Si vú pacem para beUum:

se queres paz, prepara-te para a guerra. Como queremos
paz, estamos preparando. eficientemente a defesa nacional.
Mas, daí a chamarmos os membros das classes armadas de
assassinos, vai uma distancia muito grande.

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Já corrigi a expressão
de que, no calor do debate, me servi.

Agradeço, em todo caso, a V. Ex. a lição de linguís
tica. V. Ex. me faz adotar, neste momento, expressão
mais jurídica. E, promovendo esta discussão V. Ex. pres
tou ás polícias militares o grande serviço de chamar para
a tribuna a atençã.o de mais alguns Srs. Deputados, que, até
êste instante, não estavam ouvindo a nossa discussão.

O SR. JOAQUIM MAGALRÃE6 - V. Ex. está. sendo in-
. justo para com a bancada do Pará. Tanto estavamos pres
tando atenção ao discurso de V. E~. que, quando se refe
riu ao Estado e .ao Interventor, nós nos aproximámos de
V. Ex., dando a entender a V. Ex. que a nossa atenção
era definitiva e pronta .

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Não estou sendo In
justo. Não particularizei. Falei condicionalmente.

O SR. MoURA CAaVALHO - Ouví, pelo menos, V. E.~.
referir-se á F~rça Pública do Pará.

O SR.· CAM·POS DO AMARAL - Retomo o fio da mi
nha argumenta~ão. Dizía que ·infelizmente, desgracada
mente, estamos longe do tempo em que !poderemos dIspen
sal.' as fOrcas armadll.'3. Não sei mesmo se neste. vale de lá
grimas, neste mundo de ambições e de interesses haverá
uma época em que poderemos dispensar o concurso do ho
mem armado. Mas o de que precisamos em primeiro lugar ê
dar s' êsses homens armados o regime legal, o regime de
justiea, afim de que êles todos, não se julgando vítimas
de injustiças,. como se julgam, wnham dentro do coração
lugar destacado para amor aos seus concida4ãos, para amor
á coletividade, para amor. á pátria.

O SR. JOAQUIMMAGALHÃE6 - PermIta o ilustre ora
dor mais um aparte, esclarecendo .o golpe de fOrça -
segundo a expressão de V. Ex'. - sôbre a Polícia Militar
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do Pará. Os soldados da Polícia, em grande parte, foram
aproveitados em outros departamentos públicos, inclusive
na Guarda Civil, que substituiu aquela corporajjão armada.

O SR. MoURA CARVALHO - Os oficiais foram reforma
'dos, sendo garantidos, por consequência os seus direitos.

O SR. ABEL CHERMONT .......; E mais: peco licença para
informar que todos os, soldados receberam dois meses de
sôldo e um trecho de terra para cultivo. Assim é que foi
dissolvida a Polieia do Pará..

O' SR. CAMPOS DO 'AMARAL - E os oficiais?
O SR. ABEL CHERMONT - Foram reformados.
O SR. CAMPOS DO AMARAL - Estou informado que

há oficial da Polícia do Pará transformado em mata-mos
quitol

O SR. CLEMENTINO LISBOA - Talvez porquê quisesse.
O SR. MoURA CARVALHO - O Interventor do Pará não

precisa da Força Ptlblica para se manter no Govêrno. :tle
governa com· a vontade popular.

O SR'. CAMPOS DO' AMARAL - Não estou afirmando
que o interventor preeisb da Polícia para· se mànter. Aliás,
as forças públicas não foram feitas para manter governos,
e, sim, para missão diferente.

O SR. JOAQUIMMAoALBÁBs - V. Ex. afirmou que as
polícias dos Est.ados .eram justamente para isso.

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Não afirmei que eram
s6mente para isso. Uma das finalidades daspoIfcias dos Es
tados é defender. a autonomia dos mesmos Estados.V. Ex.
não me poderá contestar isso, e também não. fica contestado
que o interventor no Pará tenha dissolvi.do a Polícia Mili
tar, porquê não é apenas com dobomeses de vencimentos e
com um pedaço de terreno que alguém pode afrontaras vi
cissitudes da existência.

C SR. CLBMENTINO LISBOA - Mas garantiu todos os ofi
ciais e colocou todos os soldados.

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Nesse caso, por que
dispensou a Força Pública? Por qt'!e era inútil, desneces
:;á,ria?

O Sa. CLEMENTINO LISBOA - Reformou' os oficiais com
soldo.•

O SR. CAMPOS DO AMARAL -- .Tomo notadcsapartes
de V. Ex., e vou procurar obter melhores informações, se
é que as primeiras que consegui não representam a verdade.

O SR. CLEMENTÍNO' LISBOA .......; É preciso ver a origem
das informações que V. Ex. tem.

O SR. CAMPOS DO AMARAL- Temos ligações com
todas as polícias estaduais. São membros da própria Polí
cia paraense, extinta, que reclamam.

O SR. CLEMENTINO LISBOA - V. Ex. pode citar os ofi-
ciais que reclamam? .

O SR. ,CAMPOS DO AM..4.RAL - Vou. fazer a investi
gação para, em temp90portuno, obedecendo á lealdade qUe
me carateriza, vir dizer. a VV. EEx., de duas causas uma
-' ou que levantei uma acusação injusta, infundada....

O SR. CLEMENTINO LISBOA - Que V. Ex. foi mal in
formado.
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O SR. CAMPOS DO AMARAL - ... ao interventor do
Pará, ou então que VV. EEx. é que estão mal informados.

O SR. MOURA CARVALHO - Não apoiado. Afirmo que
V. Ex. é quem está completamente mal informado. E posso
fazer tal declaração, porquê era comandante da Força PÚ
blica, no momento em que ela foi extinta.

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Oportunamente trarei
a VV. EE."r., como disse, a afirmativa de que ou estou com
pletamente mal informado e VV. EEx. têm razão, ou de
que estou bem informado e VV. EEx. não têm razão al
guma.

O SR. ABEL CHERMONT - Aguardamos a leal confissão
de V. Ex.

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Pois não.
Dizia eu, se bem me lembro, que me reservaria para,

quando viessem a debate as várias emendas, defender de
modo mais cabal uma das pretensões, dos desejos dessas. po
lícias militares dos Estados e do Distl'ito Federal. E afir
mava, igualmente, que um dos mais justos anelos é o de
termos aparelhamento judiciário do Exército ou da! forcas
nacionais permanentes, capaz de nos garantir os direitos, de
regular nossas ações :la contato com a sociedade civil ~ as
nossas relações de inferiores para com superiores, e vice
versa.

Assim, dando-me ,por satisfeito com o lançamenlfl da
questão e com a exposição dos fatos, ,penso que minhas pa
lavras terão calado no animo de todos aquêles que, de bôa
vontade, querem colaborar para que a Constituição que es
tamos fazendo seja uma obra para todos os brasileiros. Por
certo, no tempo oportuno, os nobres colesas darão o seu con
curso para a ~fetivaçlio do' ato de justiça solicitado pelas po
lícias militares dos Estados e do Distrito FederaL (PalmtJ8.
Mu.ito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.)

Durante o discurso do Sr. Campos do Ama
ral, o Sr. Pacheco de Oliveira, 10 Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Çhristóvão Barcelos, 20 Vice-Presidente. '

14

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Generoso
Ponce, $)ara explicação pessoal.

O Sr. Generoso Ponce - SI'~ Presidente e Srs. Consti
tuintes:

A baneada de Mato Grosso apresentou emenda supres
siva ao art. 85 do anteprojeto de Constituição, que ma.ldava
transformar em territórios nacionais as zonas fronteiriças
do país, tendo eu a honra de redigir a respectiva justifica
ção. Tivemos, igualmente, os repres'entantes mato,;.grossen
ses, a ventura de ver assinando essa emenda alguns ilustres
colegas das bancadas do Ceará e de Pernambuco, de Goiaz
e do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Paraná, bem como
do Rio Grande do Sul. ,Outras emendas de igual teOr, su
pressivas do art. 85 e seus parágrafos, foram oferecidas
pelas bancadas do Estado do Pará e Amazonas, por um
ilustre representante do Paraná, o Sr. General Plínio Tou
rinho, e, igualmente, pela bancada "por São Paulo unido".

A simultaneidade dêsses alvitres, mandando retirar do
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anteprojeto de Constituição semelhante artigo, dá bem
~ostra da repulsa com que, nos mais variados setores da
opinião nacional, .aquí representada, foi recebida ess~

idéia absurda. da. transformação, da nossa. zona limítrofe
com os países estrangeiros, em territórios federais, arreba
tando-se, assim, aos nossos Estedos, em evidente "capitis
diminutio", uma das nossas mais caras prerrogativ~s cons
titucionais.

Qual, Srs. Constituintes, o fundamonto dê!ise disposi
tivo do. anteprojeto da Constituição'?

Á primeira vista, o da defesa nacional. E mais viva
impressão de que na realidade fosse a defesa nacional, o
verdadeiro motivo, o intuito determinante dêsse dispositivo
ainda teriam aqueles que conhecessem um dos artigos pro
postos á Sub-Comissão Constitucional do Itamaratí pelo ilus
tre Sr. General Góis Monteiro, artigo êsse que não logrou
entretanto a aprovação da referida Sub-Comissão; dizia. êle:

..A colonização e a administração dos territórios federais
de fronteiras, devem ter por objetivo subtrair suas zonas
á influência econômica, cultural, política, social dos outros
países dêles visinhos, ligando-se intimamente ao sistema
nacional. "

Quem, no entretanto, examinar mais a fundo a questão
e êsse dispositivo proposto, concluirá que, se, de fato, houve
altos intuitos de se resguardar a defesa nacional com a su
gestão de tal artigo no anteprojeto, êsse desideratum é me
lhor colimado pelo art. 86, ao qual, de certa forma, se li
gam razões de defesa nacional e não a êsse primitivo ar
tigo 85, que estabelecia medida desnecessária áqueles obje
tivos.

O art. 86, relembro aos Srs. Constituintes, determinava
que, numa faixa atéHIO quilômetros para dentro das nossas
fronteiras, ficassem dependentes da aprovação -do Conselho
Superior da Defesa Nacional a concessão de terras e as con
cessões a companhias comerciais ou industriais e a aber
tura de estradas que, de certa forma, pudessem ser conside
radas estratégicas, determinando muitas outras limitações
á autonomia dos Estados, no que fosse necessário a aque
les altos fins.

A bancada de Mato Grosso não propôs a supressão dêsse
artil;o 86, tendo em conta os motivos de defesa nacional,
que, realmente, o inspiravam. A êsse artigo foram sugeri
dasalteracões, enire outras, segundo me recordo, pela ban-'
cada do Pará., que não o modificaram na essência. :tsse ar
tigo e essas alterações teriam de certa forma justificativa
na defesa nacional en6s nos reservamos para" na sua dis
cussão, aceitarmos a SUa redação primitiva. ou a de alguma
emenda. que melhor atingisse os seus intuitos colimados.

Não tinba igual justificativa, Sr. Presidente, o artigo
85, que a bancada de Mato Gro:;so e outros representantes
aventaram fôsse retirado da nossà futura Constituição.

É que, efetivamente, Srs. Constituintes, não é necessá
rio, e muito menos imprescindível, para a defesa nacional,
.que se transformem as nossas zonas fronteiriças com países
estrangeiros em territórios nacionais, sob a jurisdição ime
diata da União, e tanto não é necessário que não é o humilde
orador quem. tal vos diz neste acabar de sessão, mas o pró-
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prio parágrafo 1° do art. 85 do anteprojeto, dispondo que
tais territ6rios, por essa forma criados, serão erigidos em
Estados por lei especial, desde que atinjam certo coefici
ente de população ou poderão ser anexados ao Estado limí
trofe.

Ora, tanto não é necessária: á defesa nacional a trans
formação dêsses pedaços de nossos Estados em territórios
administrados diretamente pela União, que é o próprio an
teprojeto, em seu § 1°, que determina que, por lei especial,
mais tarde, possam vir a gozar de autonomia próprio. ou da
autonomia do Estado limítrofe.

De fato, Srs. Constituintes, é evidente QUO o Brasil
não precisa de arrebatar aos Estados partes intogro.nlcll do
seu território, alterar-lhes as lindes históricas, tirar-lhes a
autonomia de certos pedaços para a defesa nacional, o, isso,
pela simples razão de que, para fins da defesa nacional, quer
em tempo de paz ou de guerra, a União tem, nl!.o apenas
essas faixas fronteiriças, mas, sem limitação alguma, toda
a vasta extensão territorial do nosso paísl Nem se diga que
pal"a a defesa permanente do país tenha a União necC8sidade
de dispOr de alguns trechos do território nas front.oirab,
porquê a Constituição de 91 já dispunha, no artigo 64, qU6
pertencia á União a porção de território que f0.110 indis
pensável .para a defesa das fronteiras, .torUtlclI.QOell. CODS
truçÕes militares e estradas de ferro federais.

A realidade é que, sob o pl'etextoda t.ransformação eu.
territórios, o que .se quiz fazer, disfal'çadamente, foi uma
redivisão territorial, política e administrativa do paíll. .

Não pretendo discutir, no momento, êstc pl1lpitantc
assunto da nossa divisão territórial e polftica. A idéia nl!.o é
nova. Vem já de um século, quando, em 1823, na primitiva
Constituinte, o primeiro Antonio Carlos asugoriu; vem de
1849, quando a alvitrou Varnhagen, o Viscondo do Porto
Seguro; vem de 1880, quando também a avontou Fausl.tl de
Sousa; vem da Constituinte de 9~, quando Felf.berto Freire
a Pinheiro Guedes, êste do meu Egtado, do Mato Grosso,
também a lembraram. .

O SIt. ADROALDO COSTA - Dá-me o nobro Doputudo li
cença para um aparte!

O SR. GENEROSO PONCE - Pois, nl1o; oom muito
prazer.

O SR. ADROA.WO COSTA - Quer me pareoer quo o funda
mento que V. Ex. invoca, como tendo sido O iOlplrOOo1' do
anteprojeto, não pode estar certo, pois Minu Gorail, por
exemplo, Estado centrai, que não teria sido atinsldo pelo dis
positivo do anteprojeto, ficaria com território muito maior
que o Rio Grande do Sul, um dos visados polo projeto.
Logo, não se poderia ter em mira, com tal disp08iUvo, uma
melhor repartição física do território brasileiro.

O SR. GENEROSO PONCE- Creio que o tn6U ilustre
colega laboro. em equívoco, ou não compreendi bom as suas
expressões.

Eu não disse que tal dispositivo tinha em mira umo. mo
lhor divisão física do paiz.

Não declarei que a transformação em territórios equiva
lesse a uma redivisão geral; disse, sim, que era uma redivi.
são disfarçada, mas uma redivisão parcial, lateral, oomo ex
plicarei melhor no decorrer do meu discurflo, eV. Ex. com.
prenderá.
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Sabe o meu distinto colega a coincidência que existe entre
08 dispositivos, cuja supressão a bancada de Mato Grosso, com
a assinatura de alguns ilustres representantes do seu Estado,
propõe, e o parecer da Sociedade de Geografía, que também
pugnou por essa cria.cão de territórios. Dentro em poucos
minutos, analizarei êsse parecer da chamada Grande Comis-.
são de Redivísão Territorial e Localização da Capital do pafs.
á qual, como certamente não ignora V. Ex., o Govêrno !Jlan
dou os estudos Inais modernos nesse sentido para serem ana
lízados.

Fazia eu, Sr. Presidente, ligeira exposição sôbreas vá
rias iniciativas a respeito do assunto, quando o aparte do
meu ilustre colega me fez escapar a citação, a que me não
quero furtar, dos estudos mais recentes, tais como os do Dou
tor Teixeira de Freitas, do Professor Everardo Backeuser, elo
Capitão Segarlas Viana e do Dr. Are Machado Guimarães, es
tudos que toram enviados áquela Grande Comissão Nacional
de Redivisão Territorial e Localiz~Jio da futura Capital. da
República, composta por membros eminentes da Sociedade de
Geografia e de outras altas Instituições do país. Sõbre elas
deveria manifesf.ar-se a douta Comissão.

Pois bem. M> invés de apreciar devid9.mente as diversas
sugesUSes, preferiu aquela, depois de alegar os óbices palí
ti008 que se antolbavam á. divisão dos grandes Estados. al
vitrando como um derivativo, se assim me posso· exprimir•••

O 81\. CLBMENTINO LISBOA,...... Reconheceu que era inexe
quível o projeto de redivisão do país. Não se pode dividir
mais o Brasil, além das zonas que já existem.

O SR. GENEROSO PONCE - .•• êsse plano sôbre os ter.
ritórios nas fronteiras. A Comissão da Sociedade de Geogra
fia, .pois, embora pugnando, em .tese, teoricamente, por uma
divisão geral do país, de certa fórma, como disse o ilustre
representante do Pará, cujo nome declino com satisfaçio,
Sr. Clementíno Lisboa, reconheceu 8 impossibiUdade dela ser
feita •. Manifestou-se, porém, a êsse respeito, alegando mo
tive que não me parece mUIto recomendável para a suaPl'ó.
pria autoridade moral: os óbices políticos que os grandes Es
tados poderiam opor á idéia. Daí, então, ter sugerido. oom
mais vigor, a redivisão territorial do país pela traI1$formação
da nossa zona fronteiriça em territórios nacionais, sob a ju
rísdícão da União, os quais. naturalmente, depois. pleiteariam
a sua transformação em novos Estados.

O SR. CUNHA MELO -V. Ex. dá-me licença para um
aparte? E' preciso não esqueeel' que a bancada de São Paulo
opinou pela supressão do dispositivo do anteprojeto referente
aos territórios. Aí está, portanto, um grande Estado, ~om
uma grande bancada, concordando com a tese que n6s, dos
pequenos Estados· em populações e bancadas, estamos defen
dendo.

O SR. GENEROSO PONCE - Explico a "\;~ Ex. De início,
fiz· até referência a essa emenda da bancada paulista para a
qual s6mente posso ter encômios. Não afirmei, absolutamen
te, (}Ue os grandes E~ta~os fossem contrários aos pequenos,
nem pugnassem pela ldél8 que estou combatendo. Disse que
a Sociedade de Geografia - está aqui o parecer que vou ler
'(e os nobres colegas· com seus apartes, que s6 me dão honra
e satisfacão, precipitam a citação, que viria muito depois) _
diese. que essa Sociedade afirmara: "não pre~isamos falar
nos óbices políticos que os grandes Estados criaram ao seu
parcelamento". Se há injustiça nessa asserção, nessa referén-
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eia, não é minha. Será do douto relator do parecer da Socie
dade de Geografia.

Dizia eu, porém, que todos eonhecemos os vários projetos
que, através .da nossa História, existem, pugnando por nova
divisão territorial e política do país.

Não pretendo discutir, neste momento, êsses alvitres. Di
rei, de passagem, no entanto, eom todo o desassombro, embora
fazendo justiça aos elevados intui~s dos vários propugnado
res dessa idéia da radical transformação das nossas lindes in
ternas e históricas, que não ereio no poder miraculoso que
nova divisão interna do Brasil pudesse ter para os seus altos
destinos.

Não penso, Srs. Constituintes, que a eausa do nosso re
lativo atraso resida na diversidade da extensão territorial dos
Estados. Nem acredito que a modificação do mapa político
administrativo do país, por si s6, tivesse o poder extraordi
nário de alterar as causas complexas que determinam a va
riedade do crescimento .das nossas populacões nas diversas
zonas do território nacional.

Não creio que, 56 por si, a redivisão geral pudesse adian
tar, acelerar a nossa marcha evolutiva I :e:sse é ponto de
vista meu, pessoal, que cito incidentemente.

. O que é fato, porém,·é que só· devem ser dignos d~ nossa
consideração e da nossa apreciação aqueles projetos de
Tedívisão que abra'Djamtodo o País, e não os que visem
parcialmente êste ou aquele Estado, grande ou pequeno, ma
%imé se tÔr um EstadopoIíticamente fraco e se se der mos
tras de que se evitou, deliberadamente, tocar· nos politicamen
te tortes!

Julgo que, agora, o meu ilustre colega pelo Amazonas terá
compreendido melhor. meu pensamento ~

O SR. CUNHA MELO - Folgo muito em ouvir as ponde
rações que V. Ex. acaba de fazer, tanto mais quanto já eu as
havia feito, em entrevista que dei ao Jornal do Bralü, em
agôsto do ano passado.

O SR. GE1'JEROSO PONCE - Não tive o prazer de ler a
entrevista a que V. Ex. se re!eree é com satisfação que ve
Tifico estarmos de acordo.

O SR• .ALFam>0 DA MATA - V. Ex. está discutindo e dis
sertando sObre o assunto de modo brilhante. (Muito bem.)

O SR. GENEROSO PONCE - Muito obrigado a V. Ex.
E QUem, com mais autoridade do que eU,faz ressaltar a

injustiça dessas divisões parciais, é o professor Everardo Ba
ckeuser, autoridade insuspeita no assunto, porquanto é um
dos que mais se têm batido em nosso país pela modificação

da nossa. divisão territorial e administrativa.

No seu livro "Problemas do Brasil", a pago 75, leio eu:

"A nOva divisão que. mantivesse os contornos atuais das
províncias, seria também improficua dentro do' angulo de
colimação em que estamos colocados: "extirpar o regionalis

mo." E no entretanto a vários propugnadores de sistemas
de divisão territorial tem ocorrido solUÇÃO desse gênero.
Parece-Ihes mais prático, maiS' oportuno, .ou, pelo menos,
mais oportunista, mais aceitável, enfim, não modificar em
essência os limites atuais.
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Para uns bastaria subdividir os Estados grandes': para
outros grupar Estados pequenos em unidades maiores, sem
pre, porém, guardadas, em linhas gerais, as delimi tações ora
existentes. "

Examina, a seguir, êsses dois alvitres, historiando que o
critério de destacar dos Estados granaes, parcelas mais ou
menos ponderáveis foi o critério do periodo colonial, do mo
nárquico e até certo ponto da Constituinte Republicana, reti
rando do Estado do Rio uma por~o etue viria constituir em

. Distrito Federal.

"Todas essas amputacões - diz o ilustre professor 
foram dolorosas; custaram a vencer as exigências do amor
próprio regional. Não eram dissecções em corpos políticos
mortos, ou indiferentes: mas viviss~õesem o~nismos
pujantes,"etc.

E, mais adiante:

"A repugnancia a uma divisão desse tipo é natural;
quasi instintiva, poderiamos dizer."

E acrescenta:

..Â população do Estado para ci qual" fOr proposta a sub
divisão, RenUndo que o seu território é o único a suportar o
córte, rebela-se. Por que só êle? Por que não 08 ou~?
E gera-se o pensamento egoístico de que os outros Estados,
por inveja á sua riqueza, desejam esquartejá-Io para ames
quinhá-lo, para reduzir a importa~cia que o seu trabalho
gerou (dêle Estado). São - convenhamos - sentimentos
perfeitamente aceitáveis."

Quero, 'Já que estou abordando o assunto da redivisão
territorial do Brasil, que traz tão facilmente á baila a expres
são "regionalismo", aliás entre nós empregada comumente
com certo, equívoco, quero aproveitar a oportunidade para
frisar o que entendo ser regionalismo. Desejo, também, res
saltar a atitude do meu Estado, que absolutamente não é re
gionalista.

Habitualmente falamos em regionalismo, confundindo-o
com aquele sentimento de apêgo natural ao solo natal, ~tl
todos nós possuimos, que é humano e que nenhum dos se
nhores Constituintes poderá negar nutrí-Io pela sua terra
natal. O espírito universal de Rénan não pode ser acoimado
de regionalista porquê nas suas páginas tanta:; vezes encon
tramos citações carinhosas li sua Treguier, a eidads natal, e
ta~ém á sua querida Bretanha. .

Ora, o regionalismo, a meu vêr - e estamos num pe
ríodo em que precisamos, a cada passo, explicar nossas pa
lavras, para que não gerem-confusões em tOrno de nossos
pensamentos - regionalismo, a meu vêr, é a hipertrofia
dêsse sentimento natural, sobrepondo-se, então, a outro sen
timento, de ambito mais amplo, qUe é o patriotismo, o amOr
ao nosso país. .

O SR. CUNHA MELO.-Em nossO caso, o regíonal1smo tem
sido a alfa e omega do nosso próprio patriotismo.

O SR. GENEROSO PONCE ~ Perfeiiamente.
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Desejo, entretanto - a-pesar de não ser êsse o meu
objetivo na tribuna - fazer a declaração de que, não sendo
regionalistas, os matogrossenses seriam capazes de estudar
com seus patrícios dos outros Estados uma redivisão geral do
país. Mas os matogrossenses se rebelam contra OS propósitos
de mutilação do seu território, com a visível preserVação 'do
de outros, sem obedecer a um plano geral, nacional.

O SR. CUNHA MELO - Permita V. Ex. um aparte. No
anteprojeto se mascarou essa coisa de desmembramento de
territórios fronteiriços com a finalidade da defêsa nacional.
Entretanto, os próprios autores do antep::,ojeto, logo a seguir,
eonsideraram a hipótese de dar autonomia a êsses territórios,
elevando-os a Estados. Estava mascarada, portanto, a idéia
de uma redivisão territorial do Brasil, que se queria fazer
entre os Est.ados terrítorialmente grandes, pequenos, porém.
em suas bancadas e política. Daí a odiosidade do alvílre do
anteprojeto .

O SR. GENEROSO PONCE - Agradeço o aparte e 05 no
bres colegas que me ouviram desde o· início sabem que jã fiz
referências nesse sentido: .

Dizia eu: nós, matogrossenses, pomos o nosso amor ao
Brasil acima do nosso natural apêgo ao solo' natal. Tudo que
em nossas fôrças tem sido possível, temo-lo dado ao país.

Na guerra, demos o sangue dos nossos maiores, que de
fenderam, palmo a palmo, o sOlo matogrossense da invasão
estrangeira.

Na paz, temos trazido a nossa contribuição, dentro das
nossas fOrças, e nada temos recebido na proporção dos nossos
esforços e sacrifícios.

O SR. ALFREDO DA MATA - Tal qual sucedeu com o Ama
zonas.

O SR. GENEROSO PONCE - Nem o heroismo do nosso
Antônio João, na guerra do Paraguai, reproduzindo o episódio
lendário da passagem das Termópilas; nem a abnegação de
Rondon, varando os nossos sertões, integrando-os ainda mais
á Patria brasileira; nem o tributo inolvidável de Murtinho,
salvando as finanças nacionais; nem a contribuição maior, li
que· demos arrancando parte do nosso te~itório e entregan
do-o ao estrangeiro, de acôrdo com o Tratado de Petropolis,
porquê assim o exigia o interesse nacional e para que o Bra
sil pudesse possuir o Acre, nada disso tem sido reconhecido I

O SR. FRANCISCO VILANOVA- V. Ex. permite um aparte?
O SR. GENEROSO PONCE - Com muita satisfação.
O SR. FRANCISCO VILANOVA - Lembro ao meu nobre co

lega, que o nome do grande AntOnio Maria Coelho, o herói
da retomada de Corumbá, não deslustraria os que V. Ex.
acaba de citar.

O SR. GENEROSO PONCE - Absolutamente. O nome
do ilustre cabo de guerra, como o de Cunha e Cruz, que tom..
bou heroicamente naquele inolvidável episodio, assim como
o de tantos outros matogrossenses notáveis, poderiam ser
acrescidos aos que, incidentemente, acabo de citar.

Pois bem, Srs. Constituintes, ~alei na cessão do nosso
território para que o Brasil pudesse possuir o Acre. E, agora,
por .u~a ironia do destino, é exatamente um. representantb
do AcI;~. que, tres décadas. depois, vem a esta AssembléUI
ªpr~n~ ~ Comis~o Constitucional parecer favorável á mu
ti.~~o (lo terri~rio matoyossenSe e, o que é peór, á capim
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àiminutio política, arrebatando-nos a autonomia a que fize
mos jús, 'porquê dela temos usado e não abusado, e, dentro
dela, realizado o nosso progresso, na pobreza dos nossos re
cursos, nessa desproporção entre nossa pequena populaçll:o e
nosso território imen,so, ante a Jiru1eza dos acidentes naturais
que, dificultam o esfOrço dos filhos do meu Estado.

O SR. CUNHA MELO - E ainda com o abandono dos po
deres centrais.

O SR. GENEROSO PONCE - Assim é; deaajudados
do auxílio dos poderes federaisy através de toda a nossa
histÓ'ria, temos, a11', na atividade de nossos recursos e das
nossas possibilidades, feito realmente um esfOrco digno do
apreço, da consideração, do respeito dos brasileiros.

Mas-, senhores, acostumados a sofrer, grande é a nossa
capacidade de sacri!fcio, e ao Brasil, ao qual temos dado tudo,
tudo dariamos ainda, tudo darezr:>s, si assim nos exigirem QS
altos interesses nacionais, mesmo a mutilação do nosso ter
ritóriol

Mas o Brasil não quer, " Brasil nào póde querer, se
nhores Constituintes, o sacrl!Ccio inútil dos seus !ilhos;
e, maximé, o Brasil não pode querer o holocausto deliberado
dos fracOll,' quando propositadamc&(,e S~ preservam dêsse sa
crifício os fortes.

O SR. FRANCISCO VILANOVA - Permite V. Ex. um
aparte? Aliás, o Estado de Mato-Grosso seria grandemente
prejudicado visto como nas regiões fronteiricas se acham
situadas várias cidades importantes.

O SR. GENEROSO PONCE - Evidentemente. lt isto, Srs.
Constituintes, o que o art. 85 do anteprojeto, coincidindo
com' as conclusões da Sociedade de Geografia, pretende, nem
mais, nem menos. Folgo em ver, neste instante, acercarem
se desta tribuna, outros representantes do Rio Grande do Sul,
para que, se ainda não conhecem o episódio, ~iquem sabendo
da parcialidade com que essa comissão da Sociedade de Geo
grafia agiu no eatudo da redivisão territorial e política do
país, a propósito do glorioso Estado sulino.

Já frisei, Srs. Contltituintes, que a Sociedade de Geo
grafia fez referências, no seu parecer, aos óbices políticos
que os 8Tandes Estados poderiam criar a essa idéia de rOOl
visão geral do Brasil.

Pois bem: preferindo á responsabilidade de arcar de
sassombradamente, perante o país, com a idéia. de redivisão
total, pura e simples, e que abrangesse pequenos e grandes,
fortes e fracos, que tal deveria ser a sua atitude exclusiva

se realmente era ela favorável á. idéia, a Sociedade de Geo-
grafia procurou aquela tangente do conhecimento da. Assem
bléia: ti tangente da sugestão de uma redivisão lateral, com
a transformação do n/)!sas zonas fronteiricas em territórios.
Não lhe ocorreu, no primeiro instante, que alguns dos graIt
des Estados pudessem vir a ser colhidos nas malhas dêsse
novo alvitre.•.

Mas, Sr. PTesidente, a certa altura a.lguém lembrou quI!'
o Estado do Rio Grande do Sul, nalgumas zonas. de suas
fronteiras, seria alcançado por essa nova sugestão. E aqu!
tOIlho, 81's. Constituintes, o parecer da Sociedade de Geogra
fia, .com o' ma.pa impresso, onde, apesar disso, se exclue o
Estado do Rio Grande do Sul. Se o critério era geral -de
flrans1;ormação de toda zona fronteiriça, deshabitada ou do
coeficiente inferior a um habitante por quilOmetro quadra-
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do - rião havia razão para que fosse excluído o Rio Grande
do Sul, nas regiões em que êsse Estado se encontra nas mes
mas condições.

O SR. RENATO BARBOSA - Mas a nossa fronteira é muito
habitada. Há, no Estado, cidades de fronteira que so defron
tam, até, com cidades do Uruguai.

O SR. ADROALDO COSTA - Mas incidem no mesmo dispo
sitivo. Tratar-se, evidéntemente, de um êrro da Sociedade d3
Geografia. .

O SR. GENEROSO PONCE - Não duvido que em certaa
regiões fronteiriças do Rio Grande do Sul haja coeficiente de
população superior ao estabelecido no anteprojeto, porquê
até em meu querido e pouco habitado Estado de Mato
Grosso também o temos. Mas tanto é verdade isto que houve
um voto vencido - o do Sr. Coronel Bandeira de Melo, que
a propósito publicou até uma entrevista a um jornal desta
capital, dando as razões da sua divergência.

Ora, Sr. Presidente, diante disto, falece autoridade m0
ral a êsse parecer da Comissão da Soeiedaf.e de Geografia.
Estou certo, Srs. Constituintes, de que nem mesmo os re
presentantes do Rio Grande do Sul quereriam a injusti.;a
dêsse tratamento desigual em relacão aos Estados politica
mente fracos.

O SR. CLEMENTINO LISBOA - É preciso fazer justiça a08
Estados fracos.

O SR. ADROALDO COSTA - A próprIa bancada do Estado
do Rio Grande do Sul assinou emenda revogando o dispositivo.
Toda a nação repele a. redivisão. Não direi, como V. Ex..
há pouco, que falece á Sociedade de Geografia autoridade
moral; prefiro dizel" que lhe falece autoridade técnica.

O SR. RENATO BARBOSA - Aí não se trata do Rio Gran
de do Sul no concerto do Brasil, neste momento. Acho que é
um engano da Sociedade de Geografia.

O SR. GENEROSO PONCE - É possível até que lhe falte
autoridade técnica. Tudo anda tão instáveL ••

Realmente, há alguns anos, talvez jurasse pela c9'mpe
têncla, em assuntos de geografia, dessa nossa mais aHaSo
ciedade. Hoje, entretanw, nã<, sel 5e I!e lIode dizer que lhe
fal~e competência técnica; mas, ao menos, já se pode duvidar
dessa competência.

Tenbo uma prova que vem ao encontrada afirmativa
do ilustre colega de que, realmente, embora isso pareça in
nacreditável, á nossa Sociedade de Geografia falece talvez
competência técnica para tratar dêsses assuntos. Isso pela
simples ruão de que um dos territórios POI" ela lembrados no
meu Estado, e delimitados neste mapa, qUe apl"esento aos Se
nhol"es Constituintes exatamente êsse de Maracajú, tem os
seus limites de tal maneira traçados - conforme artigo de
um jornal de Mato-Grosso, redigido, aliás por' um Deputado
suplente, o Sr. Rangel TÕrres, artigo que ferei transcrever
liO meu discurso, limites êsses tão incompletos e falhos que.
em certos pontos ficro-se sem saber até onde vão êles e que
perímetro abrangem.

Ora, Sr. Presidento, tudo isso se deu porquê s Socie
dade de Geografia esquooeu as suas próprias idéias; a pá'
.ginas tantas não se lembrava mais do conceito poucas lí-
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nhas atrás emitido. Assim é que, no parecer da Sociedade
de Geografia, encontrei a seguinte frase:

"Retalhar os Estados grandes, para formar pequenos, é
tentar desdobrar corpos. inseparáveis, é pretender soluCão im
possível. "

Nem se diga. que, nestes casos, não era. para formar Es
tados e sim territórios, porquê êsses te1'11i16rios não são cria
dos senão com a idéia preestabelecida de que depois se trans
formem em Estados .

O Sa.'CuNHA MELO - E o próprio anteprojeto jeso de
clara e prevê.

O SR. GENEROSO PONCE -" Também a Sociedade dl,l
Geografia havia' dito, no mesmo parecer: .

"Ninguém julga fácil retocar nossa divisão territorial,
que tem origem e estabilidade seculares, decorrentes da evo
luçã6 natural do povoamento."

Essas doutas lições da. Sociedade de Geografia. foram,
infelizment.e. por ela esquecidas, quando opinou pela solu
çrio dos terri16rios. Bastava, entretanto, esta dupla. iniquida
de - a primeira, de haver a Sociedade de Geografia, dados
os óbices políticos dos grandes Estados, preferido ao propó
sito•.•

O SR. RENATO BARBOBA- 1:sse até parece mais um aw
de hosLilidadeda Sociedade de Geografia ao Rio Grande do
Sul, que é tão brasileiro.

O SR. GENEROSO PONCE - •.. de assumir exclusi·
vamente respoD.5abilidade da soluçlo de uma redivisão geral
do pais; a segunda - depois de haver adotado êsse critério;
aparentemente geral da tra.nsformação da. zona fronteiriça
em terri16rios vir, excetuar dêsse critério um Estado, poli
ticamentE. forte, que ela encontrou pelo caminho.

Bastavam essas duas razões para inquinar por completo
o parecer que coincide comêsse art. 85 do anteprojeto.

Pondo de lado, entretanto, essas razões, analisemos os
sapostos fUlldamentosdessa. idéia de transformação da. zona
fronteirioa em telTit1rios. Não perguntemos, nem imagine
mos. Vamos logo ao parecer e leiamos o que o mesmo diz,
quanto ao fIm buscado com o projeto dêsses terri16rios:

"A crlaclio de terrl16rios visa, ao mesmo tempo, o po-.
voamenlo adequado,. a nacionalização e a defesa de nossas
fronteiras, representando o interesse i~adiável da Nação".

Já mostrei, no início de qleu discurso, não' serneeessír
ria, e muito menos imprescindível á defesa nacional, a cria-
ção dêsses terri16rios. '

O SR. BARRETO CAMPELO - Para promover o povoamen~o
das regiões fronteirioas, propüs a oriacãoai de colÔnias pen~

tenc.iárias, com cerca de ,10.000 presidiários de que dispomos,
em todo o País. O pequeno "comité" constitueional, entre
tanto, sem uma só palavra, desprezou essa. idéia, que reputo
muito útil.

O SR. CLBMBNTINO LISBOA- Não é possível permitir o
povoamento de nossas fronteiras com presidiários.
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O SR. GENEROSO PONCE ..;... No tempo do Império, na~
tronteiras' longinquas do Brasil ::om o Pero, possuíamo!! (,
Forte do Principe <.la Beira, na região do Guapor6, em Mato
Grosso. Se a alta administJ:ação militar do país, até hoje;
durante os quarenta anos de vida republicana, houve por bem
abandonar essa fortificação, a nós, leigos no assunto, não
cabe e"plícar, nem justificar as razões determinantes de tal
decisão. As nossas fl'onteil'as estariam, sempre, á disposi
ção das altas autoridades, para nelas colocarem as fortifica
ções ou colônias militares. ou correcionais a que aludiu, há
pouco, o ilustre representante de Pernambuco.

Mas, queria perguntar eu, antes do aparte com que me
honrou o ilustre colega, Sr. Barreto Campelo, acaso por se
acharem nas fl'onteiras, os nossos Estados, ou as regiões que
se encontram na zona limítrofe com outros parses, serão me...
nos patriótas, menos brasileiros, menos vibrantes de entu~

siasmo pela nossa pátria?
O SR. 'ARRUDA FALCÃo - Devem ser mais.
O SR. GENEROSO PONCE ~ Devem ser mais, diz o

ilustre Deputado Sr. Arruda Falcão.
O SR. CUNHA MELo - V. Ex. dá lícencapara. um

aparte?
O SR. GENEROSO PONCE - Com todo prazer •

. O SR. CUNHAMELQ - Na exegéseda legislação do Im
pério e da Constituição de 1891, a siLuat;ão jurídica das ter
ras fronteiriças, de verdadeiro condomínio entre a União e t •.,
Estad'Os, jámais impediu que a União neles executasse obr:l,;
de defesa nacional ou praticasse qualquer ato de jurisdiçãl)
em benefício dêsses territórios ou do país.

O SR. GENEROSO PONCE - Muito bem. Se V. Ex., entre
tanto, ouvisse o inicio do meu discurso, teria. notado qae ci
tei até o art: 64 da Consmuic~ode 91. .

O SR. CuNHA MEtlo - Agora, pelo substitutivo da Comis~

são dos 26, a zona, nas fronteiras, indispensável á defesa nn.
eional, foi aumentada para 100 quilOmetros, ao passo quI'.
anteriormente, não por disposição expressa, mas pela tradl
Cão de uma lei de 1850, era apénas de 50 quilômetros, Q1\
sejam 10 léguas.

O SR. GENEROSO PONCE - Todos conhecemos abra...
vura, a galhardia e o ímpeto dos gaúchos, nossos irmão~ das
fronteiras do sul. E eu, quanto ao Estado de Mato-Gross.....
direi que em nenhum recanto, talvez, donasso pa(15 se en
contre maior chama de brasilidade e entusiasmo pelas coisa ..
nacionais, do que em Corumbá, distante apenas oito ou dl'~
quilômetros da fronteira boliviana I

O SR. CUNHA MELo - Nãc>esqueça V. Ex. 11 bravurl.
dos amazonenses, defendendo o Acre do assalto dos bolt
viana=-.

, O SR. GENEROSO PONCE - Não esqueço a bravura do~.
compatriótas, de nenhum E&tadoda Federaçflo, porquê não há.
Estado que possa ter privilégio de maior patriotismo do ql1~:

outro. .
Mas, aos Estádos da zona fron1eiriça não é preciso qU()·

se lhes arrel>9.te a autonomia, Y1~m que se mdtilem os seu.,.
terrH.6rios para a naciônaNzacão de nossas . fronteiras, como
pretende aquele parecer.
VaI.. IX U
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. . Resta ainda exam.inar, nos objetlvos visad:03 pela Socie·
dade de Geografta, a crfaç~, nOIl territórios, para <r "POVO!l.
mento adequado".

Não sei bem o que seja. "povoamento adequado"; mas
descon1'loque o povoamento do Brasil deve obedecer a cau
sas complexas, de toda. ordem, históricas, geografícas e eco
nÔmfcas. O povoamento do Brasil tem de seguir natural
mente, através da nossa histól.'ia, essa marcha progressiva
do litoral para o "hiuterland". Em Mato-Grosso, nece$saria
mente, comer nos Estados mais centrais, devemos ter uma
população mais- reduzida do que os Estados litoráneos; te
mos até, de aCÔrdo com os estudos dos mestres em matéria
de divislio territorial, direito a maior extensão; e quem o diZ
é o próprio Professor Everardo Backeuser quando, para
orientar a subdivisl.o geral que êle propõe, diz, no seu livro
há pouco citado:

"·Para orientar a subdivisão, etc., deveremos ter em
'Vista que:

1) dando os climas temperadOS' maiores po~sibílidades
energéticas, devem ser mais extensos oa Estados próximos
do Equador e de men()s área os que estiverem em latitudes

além do Capricórnio.

2) sendo a proximidade do mar condicão econômica 1'a
vorave!, dev~e atribuir maior área aos. Estados Ioce1izados
maís longe do litoral."

Mas, é natural, Srs. Constituintes, que, pelas suas con
dicÕes históricas, peladfstancia'consideravel em que se acha
colocado o nosso Estado, que' somente de 20 anos a esta
parte conseguiu a ligação direta com a Capital da República,
pois, através quasi. toda a nOSSa bistól"ia. êsse percurso era
feito pelos a1'luentes do Paraguai e Paraná, do Rio da .Prata,
atravessando-se o AtJantico até chegar a esta CapjtaJ. Ex
plica-se, pois, o nosso relativo despovoamento, e não há de
ser com disposiUvos constitucionais, til'ando autonomia a
EtJtados e determina.ndo aiuriadição direta· da União nessas
zonas 1'ronf.eiriças que porventura haveremos de povoá-las.

Vou lêr algumas palávras, poucas, dajustitieação de
emenda que redigi e que, com ilustres COlegas da represen
laçA0 mato-:grossense, e dê outros :Estados, 3presentâmos
neste sentido: _

"Se o intuito dos auf.ores dêsse arUso" - e temos sem
pre de confundir. àsse artigo com o parecer da Soeiedad6.de
Geografia, pois parecem, ambos, irmãos siameaes - "Bà o
i~tuítodol!t autoT8S dêsse artigo foi o de provo~ar ou de
apressar um maior desenvolvimento dessas regflies. nada Im
pediria obter-se o aux'Uo da União, sem necessidade dessa
"oapltis diminutfo" territorial 5 política dos EstMo&' 1'ron
teiriços . Quanto ás regiôes desabitadas que ainda existem,
D40 sómente nas fronteiras do Brasil, como no seu interior,
Plrece-nos que asimples-passagem para o domínio iia União
J1loefetuaria o .milagre do seu imediato povoamento •

:tsse ou obedecerá á evolucão natural ou. s6 poderia ser
al'fitieililmente acelerad() pela imigrado; assim mesmo essa
há. de preterir naturalmente, em primefl'O lugar, as regiõea
mais· yrO%imas do litoral.
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Aliâ5', perguntamos: iria O govêrno encaminbf1r 001'
rentes imigratórias para as nossas regiões fronteil'iças?

Poderia localizá-las justamente na zona em que se pro
curam afastar as possíveis influências est:-angeiras, exata
mente por motívos de defesa nacional '["

O SR. RENATOBARB08A - Acho que seria grande erro.
Temos de cuidar da nacionalização do bJ:asileiro da frontei
ra, não só impregnado, aí, da cultura dos países limítrofes,
como sofrendo a influência decisiva do elemento econômico.
Agora, se colocarmos nas fronteiras os extrangeiros que re
.ceDemos, agravaremos o problema da nacionalização e da co-',
10Ilização•

O SR. GENEROSO PONCE - O aparte do nobre colega
vem 80 encontre de nossas idéias.

(Continuando a leitura) - "Nem se diga que êsse po
voament.() seria feito com elemento nacional. Bem sabemos
4as dificuldades para demover, OS deslocamentos, em gran
des massu, ás nossas populações.

Nem tão grandes são elas, aliás para que possamos con
tar ("10m as suas sobras nas regiões mais habitadas. E onde
quer QUe estejam loealizadas todas estarão, por ~gual, tra

balbando peJo Brasil 1"
A marcha da civiJizaçãoe do nosso povoamento irão, na

turalmente, se processando paulatinamente, do litoral para
o "hínterland". e quem o diz. com maior autoridade, é· o emi
nente professor Everardo Baekeuser, por igual viee-presí
dente da Sociedade de Geografia e. que fez ~arte da àouta co
missão a que me tenho referido, havendo mesmo subscrito o
pv.reeer em primeiro lugar como .presidente da grande co
missão.

"Ainda hoje não temos gente para povoar Goiáz e Mato
Grosso, colocados n ofavorável planalto central, onde com

tanta facilidade medraria a cultura do nosso século. Mas
para lá chegar o Homem, e lá se fixar, e lá perdurar, pre
ciso seria que· já houvesse uma zona intermediária mats
densamente povoada".

1; um mestre nestes assuntos que nos afirma que pre
cisaríamos ter, para as populações alcançarem essas regiões
1ronteirioas longinquas, "uma zona intermediária mais den~
samente povoada", para usar de suas próprias expressões.

A verdade, Srs. Constituintes, é que não deve preocupar
lanto assim aos nossos intuitos patri6ticos o relativo despo
voamento da z01)a central do Brasil, do nosso hinte1'land, a
qual deve ser encarada por nÓi! como a reserva futura da
Pátria. .

Devemos bendizer a vastidão do nosso paes, graças á
qual. tem êleno se- amago essas lmensas regiões -Goia2,
Mato Grollso, Amazonas e Pará, que servem, não apenas á
geração de hoje, mas também servirão ás provindQuras. Lá,
naquelas regiões distantes, mas bem brasileiras, de Mato
Grosso, temos sido as sentinelas vivas .da nossa nacionali
dade 1 Descendemos <los nossos bandeirantes, dos pioneiros,
dos desbravadores do ocidente brasileiro; lá nos' fixamos,
IDeamo depois de exauridas as noMas fabulosas minas. de
ouro, porque, como sabeis. sÓ de Cuiabá foram arrancados,
ao tempo do Brasil. colónial mais de 400 arrObas do precioso
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metal. Lá nas longínquas parágens da pátria, a-pesar-de
segregados do convívio de nossos compatriotas, sem o aUXf
lia, sem o amparo a que há pouco se referia o ilustre repre
sentante amazonense, lá embora sep.arado&' do resto do Bra
sil, nunca perdemos o cunho de brasilidade, o nosso grande

amor á Pátria.
O SR.. ADROALDO COSTA - Permita-me V. Ex. um apar

te. Vou dar a V. Ex. uma ótima notícia: o substitutivo da
Comissão Constitucional, que já estudou o parect>r relativo

.a territórios, exarou, no art. 178, o seguínte:

. "Até cem quilômetros para dentro das linhas das fron
teiras, nenhuma concessão de terras ou de via&' de comuni
cação ou abertura destas terá lugar sem audiência do Con-

f:elho Superior da Defesa Nacional, assegurante êsteo pre- I

Ilomínio de capitais e trabalhadores nacionais, bem como as
ligações anteriores necessárias á segurança das zonas ser-
vidas por estradas de penetração."

Como vê V. Ex., não mais se retirará qualquer porçãO'
territorial de Mato Grosso.

O SR. CLEMENTlNO LISBOA - O art. 123 é que se refere
aos territórios.

O SR; GENEROSO PONCE - Ouvi, com toda a atenção,
o aparte do ilustre colega. representante pelo Rio Grande
do Sul.

Embora só ontem nos tivesse, á última bora, enegado ás
mãos, o parecer da Comissão. Constitucional, ou mais pro
priamente, o pareceI' da ComissãCl dos Tres, já li êsse ar
tigo, como também os de números 123, 124 e 125 sóbre ma
téria que se prende ao meu discurso.

Forçado, assim, pelo aparte do ilustre representante
pelo Rio Grande do Sul, a entrar nesse assunto, falo-ei li
geiramente, porquê o tempo me não sobra·e tenho ainda de
coneluir as minhas consiàeraçõe.s.

Li êsse artigo e devo esclarecer ac meu nob::"'! colega
que o art. 178 do substitutivo corresponde áquele 86, do
:mteprojeto, a que me referi no início desta singela IJ.."ação, e
êsse artigo, decIarei, de certa forma se justificaria como
realment~ eapu de atender aos altos desígnios da Defesa
Nacional.

O SR. CUNHA MELo - Aliãs, o art. 178 está iJwluiào no
capitule "Da Defesa Nar.lonaJ".

O SR. GENEROSO PONCE - Realmente. Melhor
se enquadraria no capítulo "Da Defesa Nacional", como
acaba de fazer a pequena comissão constitucional.

Mas, êsse mesmo paret"...er, que ainda. não pode ser dis
cutido, por isso que ainda não foi apresentado á· Comissão
Constitucional, que somente segunda-feira se reunirá•..

O SR. CLDlB:NTINO LISBOA - Já está publicado.
O SR .. GENEROSO PONCE - ... aceita, de algum

modo, ·a possibilidade do desmembramento dos Estados,
para transformação em telTitório~ idéia contra a qual ba
ter-me-einaquela comissão, por isso que ela viria criar um
germen de agiiações contínuaS .e constantes, nos Estados,
por isso que, dando o limite de. 50 mil quilômetros . para

IIue essas regiões pudessem vir pleitear a sua transformação
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em territórios, daria margem a explorações políticas óca
sionais, neste ou naquele município, de forma a ser uma
fonte perene de agi tações. _

Afirmei que seria um germen de agitações e não ma
arrependo da expressão. Realmente, não compreendo como
o Estado que tenha gosado das prerrogativas de sua autono
mia através de toda a sua historia, possa, conscientemente,
pleitear sua diminuição política, sua transformação em te;;-
ritório, com alheiamento de suas prerrogativas.

Ou a Federação é, no Brasil, como se tem dito mil ve
zes;um imperativo categórico da História e da Geographia, e
os nossos Estados merecem a autonomia que têm desfrutado,
e não há razão para pensar-se em transformá-los em ter
ritórios, ou a Federação e a Autonomia dos E&tados são
apenas duas figuras de retórica. De qualquer forma, êsse
artigo será, sempre, um germen de agitações, capazes de
produzir maléficos resultados!

O Sr. Presidente - Advirto o nobre orador de que só
restam poucos minutos para o término da sessão.

O Sr. Adroaldo Costa (Pela ()rtJ,em) - Sr. Presidente, pe..
diria a V. Ex. consultasse a Casa se concede prorrogação
razoável da sessão, para que o orador possa concluir as brI
lhantes considerações que vem fazendo SÕbre assunto de ta
manha relevancia para os destinos do Brasil.

O Sr. Presidente - A Mesa aceita o requerimento que
acaba de ser feito pelo nobre Deputado, dentro da toleran
cia que até aqui tem dispensado a pedidos dessa natureza,
os quais não encontram inteiro fundamento em disposição
regimental. visto que não há matéria em discussão. Peço
ao nobre Deputado que precise o prazo da prorrogação.

O Sr. Adroaldo Costa - 1>e.;o que seja de 15 minutos,
Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o reque
rimento do Sr. Deputado Adroaldo Costa. Os Srs. Depu
tados que aprovam a prorrogação da sessão por 15 minutos,
queiram levantar-se. (Pausa.) Foi aprovado.

Continúa com a palavra o Sr. Deputado Generoso Ponce.
O SR: GENEROSO PON-CE (continuando) - Agredeço,

Sr. Presidente, aos ilustres colegas a atenção que me dispen
saram, depois de estarem a ouvir-me por mais de bora e meia.

Como dizia eu, Sr. Presidente, se no gOzo da nossa 'auto
nomia, da qual não. temos abusado. temos criado. dentro das

, nossas possibilidades e dos nossos limitados recursos, ~.sses
núcleos de civilização espalbados por lá, as nossas vilas ~
cidades florescentes, disseminadas por toda a extensão do ter
ritório mato-grossense. porquê se nos haveria de arrebatar
êsse fruto exclusivo do nosso esfOrco, do nosso lSacrifício, da
nossa tenacidade, do nosso espírito criador? '
. Onde o resquício de equidade ou de justica para. justi-

ficar essa mutilação, com a qual se arr~cariampedaços vivos
de nosso organismo?· .

. Srs .. Deputàdos, não posso acreditar que a Assembléia
}ljacional Constituinte. viesse a concordar com essa disfarca~~,
lamentável e iníqua redivisão do Brasil, que só atingiria os
Estàdos do Pará; Amazónas. Ml;lto Grosso. Santa Catarina e
·:Paraná I
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Tendo analisado ligeiramente alguns tópicos do parecer
.da Sociedade de Geografia, onde até erros de -geografia exis
tem (mos), não me admira, quando o equívoco, o êrro e a
confusão chegaram a campear até. em tão alto·· cenáculo 
não me admira se lá, no meu Mato Grosso, na região que ape
nas ·vai para uns vinte anos foi cortada pela estrada de ferro,
ao saber dêsse pareeer e do dispositivo do anteprojeto. certa
fação política local, ouvindo falar na possibilidade da criação
de um território naquelas cercanias, território que, mais tal'
de, se transformaria em Estado, Estado que possivelmente p0
deria vir a ser dirigido por ela., agitasse por alguns de seus
espíritos afoitos, na cidade de Campo Grande, no sul do Es
tado. a idéia separatista, pensando vir, assim, ao encontro dos
altos desejos da douta sociedade tão referida nesta oração.

Por uma r,oineidência, faz parte dessa Sociedade de Geo
grafia o Sr. Capitão Antônio Ferraz, que no mencionado mu
nicípio de Campo Granda, milita num dCJS partidos locais, o
"Progressista"••••

UM' SR. DEPuTADO - Regressista, devia ser.••
O SR. GENEROSO PONCE - ..• e ainda porotlf.ra

coincidência, êste Sr. Capitão Antônio Ferrnz, cujo nome sou
obrigado a declinar, também é parente muito chegado ã famí
lia Barbosa Martins, que naquele município se acha ã frente
do movimento separatista, o qual não encontra éeo nem re
percussão em todo o Estado, sinão no reduzido ntímero de seus
cegos e apaixonados eorreligionãrios.

O SR. ALFREDo PAORBCO - E dos saudosistas, OO1'eseente
V. Ex.

O SR. GENEROSO. PONCE - Comojã temoare!erido al
gumas coisas incríveis mas "Jerdadeiras, noeorrer desta ora
ção, não admira que, apetlar de fazer parte da Boeiedade de
Geografia é8se ilustre geógrafo e polftioo, 19norem os seus
correUgionários de Campo Grande que, pelo parecer da S0
ciedade de Geografia, a cidade de Campo Grande absoluta
mente não faz part.edo tal territóI'1o de Maraeajú, um dos
falados territórios da zona !ronteiriça de Mato Grosso.

Ora, se não se justifica a criação de territórios em outros
pontos de Mato Grosso, menos se compreenderia neste, que (,
exatamente um dos mais pove-ados e dos mais prósperos do
Estado i . '.

Os demais signatários do parecer da Sociedade de Geo
grafia., que~ naturalmente, não tinham que fazer polftica, nem
possuíam parentes com grandes latifúndios em Mato Grosso,
que procurassem valorizar, os outros, a cujos altos intuitos não
regateio as melhores referências - os outros, .vendo que cer
tas cidades fiorescentes· de Mato Grosso se acham.compreen
didas na faixa fronteiríça, procuraram excluí-las, como, por
exemplo, Corumbã, distante, como jã disse, poucos. quílôme
tros da Bolívia, e que até, pelo parecer, é transformada em
cidade livre de Corumbá., novidade que criariam á revelia
destã. Assembléia Constituinte.•.

A Sociedade de Geogra,fla, porém, excluiu do território
de Maracajú, a cidade de .Campo Grande, que, aliás, se acha
a uma grande distancia da fronteira e que fiada tem a ver
com a zona fronteíríça. Agitou-se, ali, entretanto, a questão

por motivo de política local, que não vem' a. pêlo lembrar,
procurando-se á fina. fÔrça incluir Ca.mpo Grande no pr~
jetado território. .

Mas vou resumir minh.s considerações, Sr. Presidente.
~sse movimento separatista, que neD'huma justificativa en;"
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contra nas necessidades mato-grossenses, nem mesmo de
aOÔrdo eom o ponto de visla daquêles que, com a criaeão de
territórios, procuram trazer o povoamento adequado, porquê
se trata de uma região habitada, desenvolvida e cb~hi de
cidades 'floreseentes, que, nem mesmo, na sua maior parte,
se encontram na ·fronwira, a êsse movimento, meramente
local, e de parte apenas d" habitantes de Campo Grande,
houve a repulsa generalizada de todo I) meu Estado.

Tenho aqui, e não lerei para não fatigar a atenção dos
Sra. Constituintes, mas desejo fiquem fazendo parte do meu
diseurso, tenho aqui numerosos .••

O SR:- RBNA'1'O BARBOSA :- V. E;L permita um aparte.
~8se Ipov1IIlento parece que Já é antIgo; antecedeu de muit6
a organização do anteprojeto. Tenho idéia de que já se falou
nisso. ~m ~o caso, é questão de Mato Grosso, na quªl não
quero IntervIr.

O SR. GENEROSO pONÕE- Explicarei' a V. Ex.: Já
se falou em separatismo naquela zona, eomo, em quasi 1000
o Brasil, por êsse ou aquêle motivo se tem cogit.adG ora de
mudança de capital, ora de separação ae muníeípios, ao sahór
das lutas políticas regíonais - nunca, porém, com est~ in
tensidade motivada pelo parecer.

Tenbo aqui~ dizia' eu, telegram&! de Corumbã, Campo
Grande, Ponta PorA, Bela Vista, Miranda. Entre-Rios, Três

Lagoas, Coxim, Nioac, POrto Murtinho, Haracajú, Sanjana
do Paranaíba - localidades exatamente da zona sul de Mato
Grosso - telegramas, com assinaturas tanto de correligíonl1
rios como de adversários do polttica dominante no Estado,
levantando protestos unisonos contra essa idéia: dêles .par
ticipam associações ebmerciais, centros culturais, associ2iÇ6es
profissionais diversas, toda a imprensa mato-grossense, com-
posta de muitos jornais de todas. as cidades, excetuado um

só -"O Progressista.., órgão do partido da família BarbOfia.
Martins, a que há poueo nz referência, único órgão de nossa
imprensa, que pleitea, aliás :lOS únicos tempos, com· lin

guagem mais moderada e pareeendo que caminha, felizmen
te, .para cessação dessas estereis agitações.

Devido a êsse movimento, laneamos, nós, os represen
tantes de Mato Grosso nesta .o\ssembléia, com exce«;ão do
membro da oposição, o Sr. João Vilasboas -que. diga-se
de passagem, não é absolutamente separatista e estã eom
pletamente irmanado comnosco, nêste partieular, tanto que
assinou nossa amenda - laneamos, o digno Interventor de
Mato Grosso, Sr. LéOnidas Matos, o ilustre matogrosseD!e
Sr. Fl!into MulIer, os meus eompanheiros de bancada, Srs.
Francisco Vilanova e AlfredO' Paeheeo, e o humilde orador,
dirigimos. ao povo~ de ,Mato Grosso um manifesto que farei
incluir no meu diseurso, mas eujas últimas palavras quero
lêr, para eom elas finalizar minha oração: .

Não temos outro ideal senão o de procurar servir eom o
melhor dMi nossas energias, o nosso Estado e o nosso Brasil.

Eis porquê, nesta hora em que mal avisados elementos
levantam a bandeira da desagregaeão, pro.voeando, assim, na
turalmente a união de todos Os mato-grossenses, acima das
divergências partidárias do momento, sob o pálio do mesmo
ideal - a preservação da unidade mato-grossense e da gran
deza do seu futuro - nós achamos o]'ortuno renovar, por êste
dócumento públieo, os altos prolJóSitoS eonciliadores que
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nos norteiam, a disposição em que nos encontramos. de acei-:
tar, de braços abertos' a colaboráção leal e sincera de todos
que, dentro do território' mato';grossense, queiram trazel',a
sua. eon.tribuicão pessoal para essa grande obra. Assim, em
resposta ao apêlo pela desagregação do nosso Estado, nós
estendemos as mãos a todos os mato-grossenses, que o fo
rem de nascimento ou de cora~ão, para que nol'>' unamos em
tô1"1l0 de um grande programa de atuacão eficaz, adminis
trativa e púlftica, pelo nosso grande e amado 148oto Grosso.

Era o que tinha a dizer (Muito bem; muitú bem. Pal711Q.8.
() orador é cumprimenta.do.) .(f).

Durante o discurso do Sr. Generoso Panca,
o Sr. Cristóvão Barcelos, 2° Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que e ocupada pelo se
nbor Pacheco de Oliveira, 1° Vice-Presidente.

O Sr. Presidente - Nada mais havendo. a. tratar, vou
levantara sessão, designando para segunda-Ceira, 5 do cor
rente, a seguinte

ORDEM DO DIA

Discussão única do requerimento n. 15, de 1934, do
Sr. Furtado de Menezes e outros, pedindo a inserção nos
"Anais" e "Diário da Assembléia", de um memorial apresen
tado por grande número de educadores e intelectuais á Co
missão Constitucional.

Levanta-se a Sessão ás 18 horas.

(1) Os documentos a qu{3 se refere o oradol' serão publi
cados· nos Annezos da A. N. Constituinte' (lDoc .Parlamen':'
Lares) .



86& Sessão, em 5 de Mar~o de 1984

Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente; Fernandes
Távora, 2° Secretário; Pacheco de Oliveira, iO Vice-Pre
sidente e Cristóvão Barcelos, 2° Vice-Presidente.

1

A's 14 horas, compareceram os Srs.:

Antõnio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos,
Tomaz LObo, Fernandes Távora, Clement.ino LisbÔa., Valdemar
Mota, Cunha Melo, Alfredo da Mata, Abel Chermont., Mário
Cbermont, Veiga. Cabral, Moura Carvalho, Lino Machado, Ma.
Kalbães de Almeida, Costa Fernandes, Adolfo Soares, Godofre
do Viana, Valdemar Falcão, José Borba,· Leão sampaio,
Ponres Vieira, Xavier de Oliveira, Martins Veras. Odon Be
zerra, Irenêo JoffiJy, Pereira Lira, Agarnenon de Magalhães,
Soulo Filho, Arruda Falcão, Solano da Cunha, Simões Bar
bosa, Osório Borba, Umberto Moura, Góis Monteiro, Valente
de Lima, Antônio Machado, Leandro Maciel, Rodrigues Dória,
Deodato Maia, J. J .. Seabra, Marques dos Reis, Medeiros Neto,
Artur Neiva, Edgard Sanches, LeOncio Galrão, AUla Amaral,
Negreiros Falcão, Alofsip Filho, GoOOfredoMenezes, Henri
que Dodswortb, Sampaio Corrêa, Leilão da Cunha, Olegário
Mariano, João Guimarães, Prado Kelly, Raul Fernandes,
Acúrcio TOrres, Fernando Magalhães, . Gwyer de Azevedo,
Cardoso de Melo, Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, Bias
Fortes, José Braz, Martins Soares, Pedro Aleixo, Augusto de
Lima, Gabriel Passos, Aug'l.lsto Viégas, Mata Machado..Tosé
Alkmin, Vieira Marques, Clemente MerJrado, Furtado de Me
nezes, Crist.iano Machado, Policarpo Vioti, Daniel de Carvalho,
Levindo Coelho, Campos do Amaral, Carneiro de Rezende, Plí
nioCorreia de Oliveira, Alcantara Machado, José Carlos, Bar
ros Penteado, Almeida Camargo, GuaracI Silveira. Hipóiilo do
Rêgo, José Ulpiano, Abreu Bodré, Lacerda Werneck, Anto
nio Covelo, Alfredo Pacheco, Nereu . Ramos, Aarão Rebelo,
Carlos Gomes, Anes Dias, Frederico Wolfenbut.el1, João Sim
plício, VItor Russomano, Ascanio Tubino, Fanfa Ribas, Raul
Bit.tencourt., Adroaldo Costa, Alberto Diniz, Cunha Vascon
celos, Vasco de Toledo, Antônio R,odrigues, Valdemar Reikdal,
Francisco Moura, Antônio Pennafort., Sebastião de Oliveira,
João Vit.áca, Guilherme Plaster, Eugênio Monteiro de Barros,
Edmar Carvalho, Mário Manhães, Ric~o Machado, Horáoio.
Lafer, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, Mário
Ramos, Pacheoo e Silva, Rocha Faria, Gastão de Brito, Tei
xeira Leite, David Meinicke, Abelardo Marinho, Nogueira Pe
nido. (130.)·

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de 1.30 Srs. Deputados.
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Está aberta a Sessão.

Comparece o Sr. Ministro José Américo.

O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário) pl"ocede á lei
tura da Ata da Sessão antecedente, a qual é posta em d18
cussão.

O Sr. Guaraci Silveira - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra sõbre a Ata o senhor
Deputado Guarací Silveira. ' ,

O Sr. GuaraciSüveira (S6b,.e a Ata) - Sr. Presidente
recebi, a respeito de um discurso aqui pronunciado, a se":
guinte comunicação:

Exmo. Sr. Rev. Guarací Silveira, DD. Depu
tado á Assembléia Constituinte.

Exco. Sr. - A Confederação de Sociedades Au
xiliadoras Femininas do Pre8biterio Le::~ ~.. Minas
reunida ultimamente em Manhuassú, deliberou que
fosse endereçado a V. Ex. e aos seus nobres colegas
que defendem naCamara a liberdade de pensamento
um memorial que traduzisse as suas simpatias e o
sincero desejo de que sejam VV. Exías. guiados e
abe~oados por Deus nessa nobre campanha.

Vimos acompanhando com ansiedade e oração a
desassombrada resistência oposta por V. Ex. e mais
uns poucos denodados constituintes á infeliz emenda
que autoriza o ensino religioso nas escolas.

Somos 490 mulheres na sua maioria esposas e
mães. Somos protestantes e por conseguinte estamos
sempre em minoria. A maioria é católica. OS1:0SS0S
filhos fiparão expostos ao menosprezo do mestre de
religião e á zombaria dos colegas da religião da
maioria.

Sabemos, ai I de nós, por ~eriência sempre dura,
que. padres e frades não são pessoas ,tolerantes e te
mos tido ocasião de vê-Ios incitar multidões ign~

rantes e fanáticos contra nós. Tememcsa sua in
fluência nas escolas, i'1citando contra os nossos filhos
os seus coleguinhas. E assim a mocidade evangélica
sempre sujeita a vexames, crescerá. odiando a reli
gião que a. persegue ou talvez também a dos seus
pais, por obrigá-la a servir de objeto a constantes
ultrajesescarninhõs. E os outros, os que os perse
guem, que sorte de sentimentos estarão nesse inte
rim alimentando?

O ensino religioso nas escolas, Exmo. Senhor,
virá criar ainda maiores inimizades entre as famílias
brasileii'8S de credos diferentes. As desavenças ori
ginadas nas áulas entre as crianças se estendem
muitas vezes ás famílias e, se elas. se repetem assi
duamente, não há então como evitar o mal. Sere
mos então arrastadas á triste condição de ver sofre
rem injustamente os filhos e, quando o cálix de amar
gura .transbordar, clamaremos, também inutilmente:
trazendo mais uma vez sôbre nós e nossos lares a
cólera dos Que seguem a religião da maioria.
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Nada disso seria pJra temer, Exmo. Senhor, se
não soubessemos pela copfissão de seus apóstolos que
.0 catolicismo não pode ser tolera.nte e, se não hou- '
yesse a confissão, haverla os fatos. As mesmas pre
tenções atuais da Igrejal Romana, que são elas senão
mais uma prova cabal da sua intolerancia?

Não ia tudo correndo calmamente? Não reinava
entre nós a paz religios~? Católicos e acatólicos não
vinham placidamente p<tlejando lado a lado na luta
pela vida? Nos estabelec~mentos de instrução pública
não dominava o espírito de fraternidade entre alu
nos de credos diferentes?

Então porquê razão Quer li Igreja católica de um
momento para outro demolir todo êsse edifício de
paz e de concórdia e vem á imprensa anunciar pel0l!
seus próprios paladinos Ique prefere a guerra reli
giosa á paz que êles chamam estagnação?

Nos centros mais cifil~os não haverá tanto o
que tem.er, aí se encontJm os jornais e as autorida
des esclarecidas. Mas o Brasil é muito grande.
Transportai-vos conosco, Exmo. Senhor, para o in
terior de Minas, Baía, de Pernambuco ou da maioria
dos Estados onde o sectá~io, padre, frade ou qualquer
beato impera com abso~utismo. Aí então acender
se-ão as fogueiras de ~artírio e ningue:m ousará
gritar e se grif..armos, qpando os nossos brados vie
rem a alcançar os que tudo podem, já as nossas al
mas terão pasSad.o pelo I·cadinho das mais acerbas
aflicões.

Os que ainda se recordam dos anos que se se
guiram á proclamação d~ República, estão lembrados
do muito que padeeeraII/- os protestantes até que os
padres e toda a" cleresial romana se acostumassem a
vê-los desfrutar as liberdades que aos protestantes
outorgava a constituicã~de 1891. Houve templos
destruídos, casas saquea:das, evangelistas publica
mente· assassinados, como em S. Bento, em Pernam
buco, onde o próprio padre local foi o advogado
espontaneo do criminoso~ comparando-o, na sua. de
fesa, a um anjo enviado Ipor Nossa Senhora. E o as-
sassino foi absolvido. f

Algumas de nós ain~a se recordam das angús
tias de s.eus pais, provo~das pela exigência da pro
fess"ora pública que lhes queria ensinar e aos seus
irmãos o catecismo cató ico romano. Lá pelo nor
deste estas triliulacões duraram mais ou menos vinte
anl)s. E agora que cessarlt,m" e o povo, eos mestres e
os padres já se vão acostumando ao ensino livre nas
escolas será a nova constituição que virá concitar
contra os nossos filhos e os seus colegas o demônio
da desharmonia pela autorização do ensinu religioso
nas escolas? I .

Prossiga, Exmo. Senhor, prossiga nesta desas
sombrada campanha e· D~us .o abençoará. Aqui ficam
490 vozes que rogam a Deus pelo feliz resultado da
sua atuação e quando grandes vozes sufocarem a sua
e o Senhor se sentir só, lembre-se de que por todo êsse
i m e n s o Brasil, núcleos esparsos d e mulheres
pedem a Deus o êxito l'torioso da obra <:oerepre
senta o futuro doa seus·. filhos e a paz da famOia
brasileira.
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Transmita V. Ex:. aos seus nobres colegas e mui
dignos representantes da conciência liberal brasileira
os nossos aplausos pelo desassombro de sua atitude
nesta hora em que periclita um~ das mais lídimas
conquistas dos nossos maiores: a liberdade de conci
ência ameaçada .por uma religião que, por fazer
timbre de intolerancia, aspira o poder absoluto pelo
despotismo da fOrça.

Deus guarde Vossa Excelência. - Cecilia Ro
drigues de Siqueira, Presidente da Confederação de
Sociedades Auxiliadoras Femininas do Presbiterio
Leste de Minas."

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

2

o Sr. Acúrcio T6rres - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, sôbre a Ata, o senhor
·Deputado Acúrcio TOrres. .

O Sr. Acúrcio T6rres (S6#Jre a Ata) - Sr. Presidente,
na Sesslio de anteontem. _.consta da Ata. da Sessão ora sub
metida ao voto da Assem!>léia, - o Deputado por Pernam-.
buco, Sr. Souto Filho, tratou, merecendo, então, resposta do
ilustre colega Sr. Agamenon de Magalhães, da censura. que,
naquela unidade, se vem exercendo sôbre o jornal O Eltado.

Para dar mais um idéia, Sr. Presidente, a V. Ex. e á
Assembléia, e, portanto, á Nação, do mOOo por que se vem
fazendo a censura pelo Brasil em fóra, basta dizer que, no
momento em que os membros· do Comité Revisor da Co
missão Constitucional e mais o leader da maioria da Assem
bléia, .eonferenciam com o Chefe do Govêrno,. segundo dizem
os jornais, acerca da decretação da anistia ampla e irrestrfb
por parte de S. Ex., no longínquo Estado de Mato Grosso a
censura já não é feita tão só pelas. autoridades estaduais.
. O SR. GENEROSO PONCE -V. Ex. dá licença para um
aparte?

O SR. ACúRCIO TORRES --:' Com muito prazer.
O SR. GENEROSO PONCE - Posso informar a V. Ex. que,

no Estado de Mato Grosso, a censura.que se exerciasOóre o
órgão da oposição "O Progressista", já foi suspensa há·
quasi uma semana.

O SR. JOÃo VILASBOAS - Deve V. Ex. acrescentar que a
censura era exercida contra todos os· órgãos da oposição; não
somente contra ..O Progressista". .

O SR. ACÚRCIO TORRES - Como dizia, Sr. Presidente,
a censura contra os órgãos oposicionistas no EEtado de Mato
Grosso não é exercida apenas pelas autoridades estaduais 
ou melhor, não era exercida, até. cinco dias atraz o:- é exer
cida, alf, até, pelo tenente-coronel Chefe da Circunscrição
Militar, em .Campo Grande.

O jornal "O Estado", da cidade de Campo Grande, em
artigo do seu número de 18.de Fevereiro, teceu commentários
em torno da maneira por que se faz, no Brasil, o serviço
militar. Criticou a administração, porquê -diz êsse artigo
-':·0 Govêrno Federal, longe de amparar. o lavrador, longe
de proteger o agricultor, árranca o filho dêste de seu tra-
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balho, para jogá-lo na caserna, tornando-o, depois, um homem
inútil... uma vez que êle não volta mais ao campo, preferindo
a vida ociosa nas cidades. . . .

O ComandanLe da Circunscrição Militar, com !'éde em
Campo Grande, não satisfeito com os Lêrmos do artigo dêsse
Jornal, ...

O SR. ALFREDO P....CHECO - Aliás, artigo muito sensaw
- deve V. Ex. dizer.

O SR. ACúRCIO TORRES - ... enviou unI ofício a
outro jornal, que aIí também se publica - "O Progressista"
-, pedindo ao diretor desta folha que o estampasse nas
suas colunas. Era escrito em resposta a "O Estado". Para
que a Assembléia conheça a violência dos têrmos dêsse
ofício, que representa atentado muito mais grave do que a.
censura que o Govêrno vem fazendo á nossa imprensa., basta,
Sr. Presidente, que eu leia, para ciência de V. Ex. e da
Assembléia, os seus últimos trêchos. Estou certo de que o
Chefe do Govêrno Provisório, que neste momento promete
- e não sei se em vão - a anistia ampla e irrestrita, to
mará, neste caso, as providências necessárias para que sp.ja
uma verdade a pacificação do espírito público, trombeLeiada
por aí como intenção de S. Ex.

Diz o ofício, no seu final: (Zé)

"Exijo em nome das classes armadas desta Cir
cunscrição: I - Que o signatário do artigo"Aviso pa-:
triótico aos representantes .á .Constituinte", retrate-se
publicamente pelas colunas do jornal "O Estado", não
encoberto no anonimato, porém, com o seu verdadeiro
nome, das infamias e assacadilhas menos dfgnas que
teve a petulancia de lançar sObre a honra e dignidade
do Exército; n - Que, no prazo de dez (10) horas, me
sejam entregues nêste Quartel General, pelo Sr. Re
dator-Chefe do "Estado", e de acOrdo com a Lei de
Imprensa, o artigo original assinado pelo autor;

O SR. GENEROSO PONCE - V. Ex. pêrmfte-m~ outro
aparte? Vê-se que se trata de uma arbitrariedade do aó
mandante da CircunsCl"ição Mili1.ar ...

O SR. ACÚRCIO TORRES - Não há dúvida.
O SP.. GENEROSO PONCE - •• , com a qual nada tem o

Govêrno do Estado.
O SR. ACÚRCIO TORRES - Prossigo:

"m - Que somente dessa forma o illsultador
gratuito das classes armadas poderá aparecer, reha
bilitado, em público; IV - Que, finalmente, SP. dentro
do prazo prescrito não for dada uma satisfação com
pleta, integral, :ógica, e á altura dos insultos que
foram assacados contra as classes armadas da Nação,
eu, como Comandante desta Unidade do Exército Na
cional, agirei da melhor forma que a conciência e a
dignidade ofendida.s. de soldado e cidadão me aconse
'lharem.- Newton Cavàlcante, CeI. Cotnt. da Circ.
Militar. Confere com o original. - Lui$ Ernesto da
Cunha, 1,0 Ten. aux. int. a IIS. E. M.".

Sr. Presidente, da gravidade dêstes têrmos, não preciso
dizer. a V. Ex. e á Assembléia. Se o Govêrno quer, de fato,
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a pacificação da família brasileira, há de fazer com que,
antos de· qualquer decreto, êSS8S fatos não se reproduzam.
(Muito bem; muito bem).

3

o Sr. Raul Bittenoourt - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a pr.lavra, sObre a ata, o nobre
Deputado.

O Sr. Raul Bittenoourt (S~bre a Ata) - Sr. Presidente,
na Selllllo. de sexta-feira 1Utlma;. tive oportunidade de dat
alsuns apartes, que figuram no "Diário da Assembléia", de
sábado, atribuídos, entretanto, ao Sr. Raul Machado. O mais
curioso é que,. examinando a lista dos representantes que
têm assento nesta Casa, verifiquei não existir o Deputado
Raul Machado. Assim, peço a V. Ex., Sr. Presidente, pro
vidência para necessária reetificaçlo. (1).

O Sr. Presidente - V. Ex. será atendido.

4

O Sr. BeDri~e Dodsworth - Pf>,çoa palavra.

O Sr. Presidente - Tem palavra, 8Õbre a Ata. o nobre
Deputado.

O Sr, Henrique Doclsworth (Sc'?"'e a Ata) - Sr. Presiden
te, solicito de V. Ex. a gentileza de fazer consignar :na Ata
o' meu repáro pessoal em face das excessivas providências,
de caráter militar, que foram adotadas no sábado passado,
e motivadas pela pacífica e legítima manifestação dos pro
letários brasileiros, descontentes coma redação do projeto
de Constituição.

A-pesar-das bOas intenções dessas providênCias, cau
sou alarme no espírito público a maneira como se exteriori
zavam, determinando o funcionamento da Assembléia de
ata. (Muito bem; muito bem.). .
sentinela á vista. Dados os melindres suscitados em conse
quência da entrevista do general Manuel Rabelo, não vejo
como poderiam· êles desaparecer ante as prOvidências exage
radas e dispsnsáveis a que acabei de me referir.

~ êste simples repáro que solicíto seja consignado em

Em seguida é aprovada a ata de Sessão ante
cepente.

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

O Sr. ThomazL6bo (fO Seéretd:rio) proceda á leitura do
seguinte

5
Ofício:
Do Ministério da Guerra, de 5. do corrente, enviando as

seguintes

(f) Rectificado. ".
; --.... ..~. ... 'li' ~ r i;:.i '



- 223-

INFORMAcÕEB

"Ao Sr. Dl'. Antônio Carlos Ribeiro de Andrade - Pre
sidente da Assembléia Nacional Constituinte - Apresso-me
em dar resposta ao ofíciQ de V. Ex., n. 44, de 3 de marco,
oferecendo a essa Assembléia todas as satisfações que ela
merece, pela forma adiante expressa: ,,-

Logo que tive conhecimento das referências publicadas
no "O Jornal" atribuidas ao general Manuel Rabelo, com este
me entendi e, como era de esperar, S. Ex. confirmando, em
princípio, a entrevista que foi objéto de debate no plenário
dessa Ass~mbléia, contudo declarou-me o redator não expri
miu exatamente o seu pensamento quanto á forma, pois se a
tivesse escrito êle próprio, não o faria de modo a deixar dú
vidas, ou ambiguidade em relação a possibilidade de desres
peitar a Assembléia Nacional Constituinte e aos seus honra
dos membros.

S. Ex., cujas idéias filosóficas são divulgadas e conhe
cidas por todo o país, não fez mais do que repeti-las, tendo
tornado os conceitos· que foram expendidos -extensivos a
todo e qualquer C011)o legislativo organizado e com as atri
buições que lhe são habitualmente conferidas na prática do
regime democrático liberal.

S. Ex., tendo muitos Camaradas e amigos, civis e mili
tares, pertencentes á Assembléia - seria incapaz de lhes
dirigir, gratuitamente, por meio da publicidade, têrmos pe
jorativos ou ofensivos á dignidade do corpo coletivo, que
representa um dos poderes públicos, ou a cada um doa
Deputados em particular. .

Investido de funções de alta responsabilidade no seio
do Exército, o general Rabelo, cujas convicções são innba
láveis, em matéria de religião e filosor;,a, está isento, pelas
próprias regras e princípios que aceita e adota, de qualquer
suspeita de menospreio, relativamente áqueles que diver
gem honestamente de seus pontos de vista.

Quando se combate o milit4rúmo em suas difer~ntes
modalidades e aspéotos, apresentan~v-o como um espectro
permanente e ameaçador· para a coletividade civíl - empre
gando-se para êsse fim, expressões muitas vezes duras, aze:
das e quiçá injustas - isso não quer dizer que as mesmas
se refiram diretamente quel· ao Exército e a Marinha tra
sileiros, até nos êrros cometidos, quer a outras organizações
militarizadas criadas no nosso meio, em virtude das cir
cunstancias que têm determinado a vida da nacionalidade.

Eis, Sr. Presidente, as explicações com as quais supo
nlio ficar reduzido o incidentea08 seus limites reais.

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Ex. os pro
testos do meu mais alto apreço• - P. G6es Monteiro."

-- Inteirada.

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

6

Acha-se s6bre a mesa. evou submeter a. votos o seguinte

RBQUJlllUMENTO

A Comissão dos 26·começará,.hoje, a examinar, em eessio,
o substitutivo elaborado pela ·Subcomissio epelosrelatorss
parciais.
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Terminou o prazo de' 20 dias, que lhe foi outorgado em
prorrogação do anterior. Como sobram. ainda, 10, dos 30 que
o Regimento faculta, requeiro que se consulte a Assembléia
sObre se concede nova prorrogação, por 5 dias.

Bala das sessões, 5 àe marco de 1934. - Carl08 Ma.rimi-
liano, Presidente da Comissãó dos 26. '

Vou tomar os votos· da Assembléia sObre. êsse requeri
mento. Os Srs. Deputados que concedem a prorrogação so
licitada por cinco dias, queiram levantar-sc. (Pau.sa.)

Foi aprovado orequ'erimento. (Pausa.)

7

Encontra-se na Casa e acaba de pedir a palavra o Sr.
Ministro da Viacão. Nos t&'mos do Regimento, S. Ex. tem
() direito de preterir qualquer orador inscrito, em qualquer
hora da sessão. Vou, portanto, dar a palavra aS. Ex.

O Sr. J[inistro José Ameríco de Almeida (.l/ovinlRnto de
atençao. Pal1TUJJl.) - Sr. Presidente, Srs. Constituinte!!, ]ogo
que lio substitutivo da Comissão Constitucional ao antepro
jeto de Constituição e as emendas apresentadas em primeira
discussão, na parte relativa aos Correios e Telégrafos, ocor
reu-me o dever. de vir trazer a esta Casa a modesta contribui
ção de minha experiência desses sel"Vicos, em três anos de
gestão, para ver se ainda é possível evitar um retrocesso
desastroso.

Infelizmente,. esta resoltição coincidiu com um estado
mórbido que, espero, não me privará de cumprir minha ta
refa até o seu termo.

As árientações públicas representam formações esponta
neas, processadas através dos tempos. O legislador tem, ape
nas. que apreender e utilizar as realidades criadas pelas con
dições gerais; tem, sómente de dar !órma aos preceitos va
goS, preexist..entes por imposição de circunstancias históricas.

No Brasil, confere-se o monopólio do Correio ao Estado
desde 18 de laneira de 1.791, quando se extinguiu, mediante
indenizacão, o privilégio vitalício de Manuel José da Mola úe
Souza Coutinho, depois Conde de Penafiel.

Verificara o Principe-Regente a conveniência de avocar
á Corôa êS8e sern.;o público, que vinha sendo executado com
irregularidades e deficiêneias.

O Telégrafo, desde os. seus primórdios, constituiu uma
iniciativa do Govêrno Imperial. Embora retardado em. sua
primeira fase, desenvolveu-se, depois de declarada a guerra
do Paraguai, para facilitar as comunicações da capital com
as zonas de operação. . '. .

Infelizmente, é essa a história de quasi. todos os nossos
empreeDjlimentos, promovidos soJ::-~ a pressão das calamidades,
como as obras coqtra as secas, que s6 contam com ,maiores
recursos, justamenle quando se convertem em obras· de assis
tência que absorvem as verbas, em prejuízo de uma aplicação

, reprodutiva com anormalidade dos 'trabalhos..
-Em 1870 e 1871" foram feifas·e;g primeiras concessões a

Charles Bt'igbt e Barão de Mauá, sendo a última transferida
a uma emprêsa britânica, .para lanoamento de um cabo sub
marino entre o Brasil e Portugal. Outras ainda subsistem na
explorac;ão do'servic;ointérnacionaI,sendo qlÍe a'Western
também explora o serviço. interior, costeiro, e a AmezonTe
legraph o de CAbos sub-fluviais, entre-Belém e Manaus.
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A Constituição de 24 de Fevereiro de 1891 estabeleceu
uma dualidade de competência, que se tornou, para logo, im
praticável.

Essa distribuição dos serviços pelo Govêrno Federal e
pelos Estados era, realmente, contra indicada. Não podia ter ~

um êxito assegurado.
O Rio Grande do Sul tentou criar o seu correio regional,

em 1896, renunciando a essa idéia ante a cerleza dos prejuí
zos que lhe adviriam. Cuidou, ao mesmo tempo, de explorar
linhas telegráficas. E, ao cabo de algum tempo ele experiên
cia. chegou á. evidência de que serviços dessa natureza exi
gem uma organização complexa e onerosa. E essas linhas fo
ram adquiridas pelo govêrno federal.

O Ceará também fez, no Govêrno Acioli, um~ ensaio de
exploração do telégrafo, com a ligação de Aracatí a Lavras,
mas. logo que ficou concluida a construção, transferiu-a á
União.

Passou a dominar o princípio da outorga de exclusivida
de desses serviços ao Govêrno Federal.

A lei n. 3.296, de Julho de 1907, reconheceu êsse mono
pólio para o serviço radiotelegráfico e radiotelefOnico.

É exato qu~. talvez por exigência das condições polít.icas.
o decreto n. 4.262, de Janeiro de 1921, derrogou os parágrafos
10 e 20 do arl. SO do decreto n. 3.296 e mandou conceder á '
Agêrteia Americana a faculdade de instalar e utilizar uma
estação radiolelegráfica receptora, ultra polente, nesta Capi
tal, e outra, expedidora. em local apropriado. no litoral.

O art. 14 do decreto n. 4.555, de Agosto de 1922,
mandou compreender também nessa concessão· a telefonia,
sem !io, no território nacional, alterando, assim, o arligo
20 do decreto n. 4.262, de 192L

Nas vésperas, porém, da Revolução, o Congresso já era
trabalhado por oulro pensamento, já compreendia a neces
sidade de fortalecer o princípio da exclusividade dêsscs
serviços.

As novas constituições, inclusive as das confedera<:õcs,
adotam o mesmo sistema.

~ indicada a exceção dos Estados Unidos, onde' os telé
gráfos não constituem monopólio do Estado. Mas, com a
irrupção da grande guerra, foram abertos créditos vulto
sos para a encampação dOI! serviços dos telefOnose pronun
ciou-se, desde então, a tendência de nacionalização dêsses
meios de comunicação, expressa na Conferência Pan-Ame
ricana de Washington, em 1916, no sentido de passarem os
telégrafos, com ou sem fios, á direção exclusiva dos gover
nos americanos em geral.

Em 1927, foram postas em prática sevéras normas para
a nacionalização dos serviços de rádio no mesmo país.

Pude, apenas, manusear duas Constituições modernas,
no trabalho de última hora, para elaborar os subsídios
dêste discurso. A alemã, no seu art. 88,. dispõe:. .

"A ge6tão .(los Correios e T~fos, assim como
dos telefOnes, é da competência exclusiva d.o Reich."

A da República àaAustJ;ia estatuiu no seu art. 1()O;

"Pertencem á federação a legislação e a execução
das matérias seguintes: .

• e,e •.••••••• ' •• _._ •••••• •••' •••••••••••• • '•••••••

9) - Correios, TelégrafDs e telefOnes. ~
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o Govêrno Provisório, inspirado por eSsa orientação
universal e podendo vencer com os poderes discricionários
resistências que pareciam inelutáveis, procurou afirmar,
dcfinilivamente, a competência privativa da União na exe
cucão e exploração dos t~légrafos e rádio-comunicações, nO
território nacional, e telefones interestaduais e interna
cionais.

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Os .países signatários da
Convenção de \Va::lhingtúocomprometeram-se, todos, a re
5el"ar ao Governo a exclusividade dêsses servi~os.

O SR. .JOSÉ AMÉRICO - Agradeço o aparte tão eluci
dativo de V. Ex.

O decreto n. 19.881, de 17 de Abril de 1931, dispõe, no
seu art. 1°:

"Os serviços telegráficos em t.odo o território na
cional são de exclusiva compet.ência da União."

E discrimina:

"O serviço telegráíico entre pontos do t.erritório
nacional, ou interior, será executado:

a) pela própria União, por intermédio da Re
partiváo dos 'relégra.!os;

b) pelas est.radas de lerro, mediante permissão
do Oovêrno da União;

c) pelas empresas de eabossubmarinos, até ex
pirarem os prazos das respect.ivas concessões."

O dec'reto D. 19.883, dei.7 de Abril de 1931, consagrou
o mesmo princípio. Dispõe o seu art.igo iO:

~Os serviços telefônicos interestaduais e inter
nacionais s6 poderão ser explorados mediante permis
são do Govêrno Federal."

E, no artigo 4°:

"Para execução dos serviços telefônicos interna
cionais. lrllnsoceanicos, o Govêrno Federal poderá con
ceder permissão a emprezas nacionais ou estrangeiras
para aterrarem cabos telefônicos submarinos em deter
minados pC'ntos do litoral do Brasil, afim de explora
rem êsse serviço internacional em conexão ou conju
gadamente com as rMes telefOnicas existentes no país."

Não foi reservado ao Govêrno Fedoralo monopólio ex
clusivo dêsses serviços: mas~ apenas, a competência para re
gularizar sua exploracão.

. o decreto n.20.041, de 27 de Maio de 1931, estabelece
DO art.. 1°:' .

"Os serviços de' radiocomunicação no território,
nas aguas territoriais e no espaço aéreo nacionais são
da exclusiva competência da União . "

, .E classifica êsses se!"Viçosquantoã natureza das comu-
nicações : .. " .
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"a) interior - comunicações entre estações brasI

leiras fixas,. terrestres ou móveis, dentro dos 11.i.m.....nes. da
jurisdição territorial do país; í;

b) internacional - comunicações entre quaisquer
estações brasileiras, fixas, terrestres ou móveis, e esta.
ções estrangeiras, e entre estacões brasileir~s, terres
tres ou móveis, e estações brasileiras móveis que"estive
rem fóra dos limites da jurisdição territorial fdô país.". li:

Essa a legislação do Govêrno Provisório, alcari~ada Deus
sabe a quanto custo, a que poder de. resistência, veDcendo a
oposição dos interesses privados, que se achavam" organi-
zadoso' b t·t t· d C' .- C t·t . I d' IL.su s I U IVO a omlssao ons I uClona IspOe, no seu
artigo 7°, n. UI: ,11 '[ .,

"Compete privativamente á União prove~ aos ser
viços de correios, telégrafos, telefones, cabO$! submari
nos e navegação aérea, inclusive as rcspec~ivas orga;..
nizações de terra.". . 11::'

Essa disposição concilia-se com o art. 14, § ~,i que pres
creve ser da competência exclusiva da União dec~tar taxas
de telégrafos e de correios; neste ponto, o substilQtivo avan
çou mais do que a Constituição de 1891, aqualle8tabelecia
essa competência, apenas, para as taxas de correiO$ e telé-
grafos federais. . '11 ~I

No artigo 44 ainda determina: . I ,

"Compete pl"ivativamente '410 PodeI" Le&1~lativo re
solver sôbl"e a execução de obras e manut.enOão de ser
viços de interêsse nacional e interestadual, Ita1scomo:
os de comunicações por via. postal t.elegráflc~ radio
telegráfica, telefônica e radiotelefônica." 11")

Afigura-se assim que o R~lbstitutivo r~conhecel!o mono
lJóho do Estado para. a execucao dêsse servll;o. 1I I"

Antes, porém, releva aduzil" alguns I"eparos li ~se dispo
sitivo. A competência privativa da Unilio é criada, não só
para os Correios e Telegráfos, como também para Q$ iieletones.

Pela legislação atual, de acôrdo com o decretO In:. 19.883,
de 17 de Abril de 1931, quO acabei de ler, o Govêl-;.lC) Federal
temsôbre os telerones, apenaR, n competGncia rest~tt.a, aos. ser
viços iI)tereste&duais e internacionais, não par~ r,prov~-108,
mas para concedê-los. Estabelecer. um regime dif~,..ent.e seria
hoje em dia, muito oneroso Pelos encargos das encarnpacões.
Mais. estranhável·. parece-me, pOI"~m. ,enquadrar na lçómpetên
cia privativa, prevista pelo ar!.. 7°, os l.lerviços d~i Í\Ul:vegnCão
aérea, que todos Rabem08 como estã:o. atendend,<pasnossll5
grandes necess.idade~ de paCs do f.amanhli .extensã~li~rritorfal
e população dlsseml1lada. , . I .-

A não ser o correio militar. aéreo, ,que é executado dire
tamente,todas as outras linh,as .são (eitas 'por etripr,êsÍlSpar
ticulares. E eu não sei onde poderiamoscontar comlóSrectxr
~os .. para' organizlll" serviços tão, dispendiosos que t M:se, mari
têm, atrávés do nosso 'país, 'i#l'ldíante; cOpiosas sup~enções de
governos estr.angeiros. Agora Ines~q~;p'arà desenvo.1,~-l.~s;s.ou
forcado li fazer uma pequena restrfcao ao ,princfpiada naClO
.nalizacão, concebida na legislação''.do Govêrno I~r(Jvisório,
,p.'aI.i-a.perin... itir '.11 dU.. p..licacã.ó. d!l.s.. linh.as:. d.O. Norte...m'.....e".'.. • .. Vã.. 0.'. 's.e.'r
_~~~~e~~id~:.llor~rn~; ~?~p'~p~~~I:~'S?'~~g~i~~,.; I' l~~:;:i;;; •.... ~

:.. :
, I.;
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Contrariando, porém, todos êsses preceitos enunciados,
o parágrafo 3° do art. 7° do substitutivo da Comissão Consti
tucional dispõe:

"A União poderá conceder aos Estados, em .seus
territ6r1os e a particulares, em qualquer parte do pais,
a exploração de linhas telegráficas e telefônicas, sem
pre, porém, sob fiscalizacão de seus funcionários e
observadas as leis gerais aplicáveis, assim como, na
falta ou insuficiência dos serviços de correios e telé
grafos, é f Multado aos .Estados provê-los dentro dos
seus territórios."

Já indiquei a esla Casa como fracassaram todas as tenta
tivas no sentido de distribuir servicos de lamanharcsponsa
bilidade pela União e pelos Estados, dentro do regime da
própria Constituição de 1891 que permitia essa dualidade.

Agora, quero. chamar a atenção da Assembléia Consti
tuinte para as perturbações que essa inovação acarretará a
uma exploração que se vai remodelando dentro do critério
adotado pelo Govêrno Provisório e tende a uma expansão e
eficiência que não poderão.vingar, sem que· sejam mantidas
as prescricões vigentes.

Merecedor, pois, .demaiores reparos é que o serviço de
radiocomunicaçãonão se acha ajustado ao principio da com
petência privativa da União para provê-lo.Efigura, á parte,
no n. 10, que concede á União atribuição para legislar sObre
desapropriações, requisições. civis e militares e radiocomu
nicaCÕes.

"Não compreendo, Srs. Constituintes, como se criaram
essas afmidades. Nâo compreendo, sobretudo, como se possa
separar a radiocomunieação do preceito que confere á União
competência ·J)ara provêr os serviços telegráficos em geral.'

Bem se sabe que não é p(JSsivel atender a êsse meio de
transmissão, .sem a contribui{;ão do rádio. O rádio é um com
plemento do telégrafo. Não seria exequivel, sem o seu con
curso, ocorrer a eficiência dêsse serviço.

Os' precedentes do Congresso Nacional confirmam essa
doutrina. .

Como já referi, desde 1917, foi firmado o principio da
'exclusividade do GovêrnoFederal para execução do serviço
de radiocomunic8ÇÕes.

l!'; verdade que interferiram excecÕes que tendiam, os
tensivamente, a favorecer uma companhia que estava a soldo
dos governos e dos partidos. Mas, antes da Revolução, já se
elaborava lei escorreita, infiup,nciada pela orientação que
dominava os outros povos e que serviu de modelo á lei· de
rádio do Govêrno Federal. E a sua regulamentação é uma
das reformas mais perfeitas do Ministério. da Viação.

Poderei referir a esta Assembléia Constituinte os dis
pendios de energia, o poder de vontadê, que asseguraram o
êxi10da politica do Govêrno Provisório, em matéria de co
municações. Não seria fácil, como se afigura,. dissolver a
mentalidade. que vinha sacrificando o interesse público em
"benéfício de empresas particulares..Poderei, com a franqup.za
de palávra que "nunca deixou de me assistir, .mencionar, pelo
menos: u~ episodio que defin~ um homem e uma época.

Depois· .de •. estabelecido .() principio do monopólio· pelo
Govêrno Federal ·dos serviços de comunicações.em geral, de
parou-se-me um obstãO,ulo que ,parecia. invencível. Foram
:r~chadas as pI'im!lira5 estaÇões, mas havia uma emprêsa po-
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derosa que contava com o apôio de um Estado poderoso; em
prêsa que. acabava de atribuir á revolução triunfante um
concurso inestlmavel: era a Companhia Telefônica Riogran
dense. O Chefe do Govêrno ponderou o valor dêsses serviços;
advertiu-me ainda de que, sem essa companhia, não se teria,
talvez, feito a revolução, no sul.

Era, porém, preciso que o Rio Grande desse o exemplo
de renúncia e, afinal, foi feita á companhia, apenas, uma
concessão: o prazo de três meses pará que seus funcionários,
que eram em grande número, pudessem ser aproveitados em
outros lugares.

Decorrido êsse período, defrontaram-se-me- novas resis
tências. Deveis relembrar como a voz. influente do Rio Gr,an
de repercutiu nos -Congressos em defêsa dêsses serviços que
representtlvam uma conquista de sua capacidade de organi
zação. Pois bem; a Rio Grandense não queria ceder. Um dia,
fui avisado de que a sua agência, na Avenida, continuava
funcionando. Dei ordens terminantes ao diretor geral dos Te
légrafos para encerrá-la imediatamente. E êle informou-me
que. o diretor da Companhia havia respondido que o seu des
tino não dependia do Ministério da Viação, mas do Catete.
'relefonei para o Secretário do Govêrno Provisório e assegu
rei-lhe: "H:oje, ou se fecha o Ministério da Viação oua Te
lefônica Riograndense." O SI.', Getúlio Vargas mandou cha
mar-mee, com aquela delibe~ão patriótica, com aquele es
1Jíríto de desprendimento,9isse-me que· eu estava fazendo
uma tempestade num copo dág~a. E que podia expedir ordens
decisivas para que se encerrasse êsse incidente.

O Sr. Getúlio Vargas vencia, assim, as forças mais dissol
ventes do nosso patriotismo e dos interesses públicos do Brasil
- o cor~ão e o preconceito regionalista. A sensibilidade agra
decida aosprestimos da Companhia, que havia colaborado
nos dias precários da Revolução e o sentimento de sua terra,
que derivava. de lodos os cantos, ora dos apêlos dos que se
viam destituídos dos seus empregos, O1"a dos que compreen
diam que a auscncía daquela organização representava um
desfalque dos serviços de comunicação para o Rio Grande.

Para a consagraçüo do principio da exc.lusividade do 00
vêrno .para serviços dessa natureza, tive de arcar com outros
ingralos obstáculos.

Vou Ml",. para não obliterar os algarismos, o trecho do
meu relalório que exprime os lances empregados na regula
rização dos serviC06 das Companhias de Cabos· Submarino!!.
Empresas poderosas, conquistando os favores, ou, pelo me
nos, as transigências do Govêrno, iam se infillrando por toda
a ~arte e sacrificando serviços oficiais.

É êsle o lópico que retrata as dificuldades com que tive
do lutar, para cheg!lt· ao resultado que, hoje, vejo ameacado
de geslruir-se por umapolftica oposta:

"Pelos decretos 15.192 e 15.193, de M de de
zembro de 192::, a Western e a AIl America obtiveram
permissão para construir, mante:.- e trafegar .linhas ter
restl'es entre S. Paulo e Santos'. Essa permissão não
teve prévia autorização legal e constituiu um regime
especial nos serviços. As empresas que pleitearam e
tinham todo empenho· no estabelecimento daquelas li
nhas, e em ~brir estação própria em São Paulo, acei
taram a obrigação do pagamento da taxa· terminal de
Francos 1.025, ouro, ppr palavra dos· telegramas in
ternacionais trocados com aquela cidade, como se O,

I .
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serviço ,contirluasse'a ser feito em trafego mutuo, isto
é, com a' interferência 'do Telégrafo Nacional, cuja

. renda, desse modo, ficoU aseeglll'ada, conforme se ve
'rifica dos termos claros 'da clausula ga. dos aludidos
decretos.' '

Em ressalva dos interesses dos contratantes, esti
pulou a 'clausula 10· que, se em concessões tuturas,
para' exploração do serviço internacional, em qualquer
ponto do país" fosse instituído pelo 8ovêrt'Q regime
'diverso do estabelecido, na condição anterior. esse novo
regime lhes seria extensivo. .' :
. ,Proeu1,'ou..se. ; '"eviden~mente, COM tal diS1losição

garantir a igualdade de tratamento em relação a qual
quef outra companhia ou empresa que obtivesse &ut.cr
rização de estender, manter e trafegar linhas terrestrell.
para exploração,.do .se~ico telegráfico internacional,
em conexão, com, cabos ~ubmarinos. Não poderia ser
outro o. objef,ívo de2isa. t ressalva na reeiproeidadé de
interesses que, se ajustavam a, sendo inteiramente res
tritos, os, do .govêrno importavam sómenlenfÍ maior
garan~ia da, renda::do 'telé8ráfo nacional, ao qual in;'
cumbe a eXecúção. de, todo Q serviço interior terrestre.

As empresaS" de .seJ:'ViCO telegráfico. submarino só
, estão Isentas dopag'amento· da ,taxa terminal n39' está-
ções do litoral,onde seus c~ áterram. ,.

(""om aconeessãO dada em,7 de abril de i922, pos
t6riormente trans,feríaa á companhia italiana.' para
aterramento ·óeumca})o subínari~o nesta Capital, pre
tendeu"'se'vêr na. clausula ga do decreto n. 15.435, que
a outorgou, a ocurrência da hipolese formulada na
clausula 1()l1> dos eontratos da Western e da Ali Ameri
ea que aspiravam. desde logo, a isenção da taxa ter
minal de São Paulo.

Depois de iniciado o tráfego do cabo italiano. em
Setembro de 1925,!oi,pelo decreto 17.156, de 23 de'
dezembl'o desse ano, autorjzada a revisão do contrato
da comp~nhia e t.e.mbém a 1i~ão, por linha ten'estre.
comas cidades de São Paulo e Santos, !las mesmas con
dic;õl!!'l estabelecidas para a We8tern e AlI America.

F.sí.as companhias, ent.ret.anto, impugnaram as con,
fas da taxa terminal que lhes foram apresentadas, na
forma habitual, pela repartição geral dos telégrafos,
t\leganrfo a primlera ter ocorrido a aplicacão daclau
sula 1()& do decreto 15.193, de 26 de Dezembro de 1921,
"n partir da. data da inauguração das linhas da ltal
enble. Malll tarde, ainda a Westcrn e a própria Com
panhia Itallan:l prevaleceram-se da permissão conce
dida pelo decreto 17.240, de 10 de Marco de 1926, ,.
Companhia Tele10nicll Rio Grandense, para explorar o
serviço telefônico e telegráfico. através' das fronteiras
com o Urugull.ieeoma Argentina, para recusar o pa
gamento das taxas terminais',de S.Paulo, sob a mesma
nlelt'ação .de haver ocorrido a. incidência da clausula

. décima. " .",' .
.Tornou-se,ltssim, evidente, o objetivo das Com

panhias com a recusa de'pagar ntaxaterminal devida.
8:0 mesmo tempo que se 'pr-op\mhllm ae!etuar êsse

'pagamento. uma 'Vezq~'lhesfosséín dadas' outras
'compensa~ões mediante' revisão. dos contratos.. E, en
. quanto seesf'orcaram plira obter essa revisão, Jogo en
,eamiIihada, e quasi conspmada, foram' crescendo os dé-
Diws 'da. mésIriatáxa~ .. ,
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Com o advento da Revolução, ma.logrou~se não
s6 a tentativa de revisão dos contratos, que seria pre
judicial aos in,teresses públicos, como se abr~iou a
liquidação dêsses débitos para com o Govêrno.

Á vista das primeiras providências, resolveram
elas pedir guias para·o recolhimento das im-portanciltS
correspondentes ás taxas terminais de serviço em trá
f.ego mútuo, não impugnadas. Nessa -parte, o débito já
em aberto, atingia, em 31 de Dezembro de 1930, ao ele
vada soma de 6.382':326'366••. papel, para a AU Ame
rica e a ltalcable; a de 2.235 :957$315, papel, corres
pondente ao serviçO interior da We&tern. que devia
mais 2.094 :528$557,' papel, do serviço internacional,
até selembro de 1926 e, dessa data em diante, a que
foi posteriormente paga. ' . .'

Quanto aos débitos das taxas terminais de SãD
Paulo, então. apurados; só.a .AU America, após a notif~

'cação do Ministério da ViaçãO, apressou-se em liqui
dara sua parte. no total de 2.523:850f717, P8Ptll. A
We&tern e a Italcable,que só realizaram o pagamento
depois de, proferida a sentenca arbitral, deviam, res
pectivamente, 4.026.370,76 frs. ouro e f. 1.88.313,97
frs. ouro. . . '",

Era es!5& eituaçlo que, se deparou ao atual go
vêrno, no tocante ao~ serviços de exploração. de cabos
submarinos.

O MinIstério da ViaÇão, em o aviso 10, de 13 de
Maio de ,19S1,mandou, notificar a três empresas para
recolherem, dentro dei5 dias, a totalidade dos seus
débitos_ Ao têrmo dêsse prazo, só a AU America tinha
atendido a. notificação. Foi poris~ detrminado, com
relação ás outras duas, '8 observancia do disposto no

art. 20 do decreto n. 19.958" de 6 de Maio do me!D1C)
ano, expedido pelo Ministro· (ia Fazenda, que deelareu
que "aos devedores remissos, não será permitido re.
querer nas repartições públicas federais".

Mantendo-se a recusa da Western e da ltalcable,
quanto á liquidaÇão ,de seus débitos, foi t'xpedido o

aviso 20, de SOde Junho de 1931, autorizando a dire
torJaGeraJ dos Telégrafos a denunciar os convênios de

trafego mútuo de 3 de Novembro de 19()5 e 10 de ju·
lho de 1925, celebrado com as mesmas emprêsas.

Em 29 d,êsse mês,' porém, a-Western interpôs re
'curso, concluindo por solicitar que a questão que lhe

.dizia respeito fosse submetida a arbitramento, no uso
aliás de uma faeuldadecontratual.

Após o estudo que' êSl"e recurso mereceu. foi a
questão submetida ao exame e parecer da comissão de
revisão jui.'fdica dos' atos ,do. Ministério da Viação, an
tes de levá-li á solução' firia! do arbitramento. Foi

,permitida a. continuacão,,~,t.~t~l,o p~ecãrio, do ~ervjco
de trãfegomút.uo telégr'a.flco'co;m as mesmas empresas.

Em seu Dareeer, datado ,de 8 de Outubro de 1931"
a comissão' ju!"Ídica concluhi:" ". " . .

"1°, QueéUquidéodil'eitO do Govêrno de exigir
da The Western Te~egrap7i.(Jo.Ltd. e de outras em':'
presas com eswçãoem São' Paulo, .o recolhimento das
taxas terminais, peto' menos Iaté a. data em que, a com-

,pa,nhia ·.telefÔnica ·riotcindanse. .. tornou, efetiVa a con
cessão qtiellle foi. feita: p'eli>"d'ecreto n. 17:240, de 10



~232 ..,..-

~e Alarcl)' de :1.926, cuj(}. contrato, assinado em :1.7 de
Abril. foi registado pelo TribUnal de Contas em 5 de
maio de HJ~ô;

2°, que, sob certo·ponto. de vista, é suscetivel de
controvér::lia o direito do govêrno á percepção da taxa
terminal, em face do contrato com '3 Companhia Te-
lefõnica Riograndense: .

3·, que a questão lfuscitada. pela The We8tern Te
.legrapA Co.. Ltd. pode ser resolvida. em juizo·arbitral,
de conformidade com o estipulado na clausula 19';

4°, que. (j arbitramento deva restringir~e ao pe
ríodo posterior á efetiva exploração do serviço pela
companhia riogra.nden~; mas atendendo á controvér
sia. suscitada pela lVíe8tern; parece que se pode. am
pliar o arbitramento ao início 'da. exploracão do ser-
viço pela companhia italiana; .

5-, que os árbitros devem especialmente se pro
nunciar sóbre a. sE:gUinte questão: se a isenção, que a
Weatern pretende, com base I;l8 cláusula :1.0&, compreen
de todo o· seu serviço internacional, ou apet1al:l o ser
viço executado pela .telefônica em concorrêncIa com
ela;

6", que o arbi.tr.1mento deve ~bedecer ·ás regras
compendi'adas nos' arts. '1.037 a 1.048 do Código Ci
vl1, combmadoscom o disposto nodecreto n. 3.900, de

26 de Junho de 1867".
A vista. dêsse parecer, foi recomendado, em aviso

de 30 de outubro, á Direetoria Geral dos Telégrafos que
fizesse cessar, .definitivamente, em :1.0 de Novembro, o
serviço de tráfego mútuo se até essa data as duas
companhias não recolhessem aos cofres públicos as

importancia devidas até 27 de Março de :1.927 no to-
tld de f11;. ouro, 1.85'7.682,60 equivalentes a réis
5.561 :764$5:1.5. O restante, correspondente tão só
mente á taxa terminaldeSãi> Paulo, a partir daquela
data e consoante o mesmo parecer, seria submetido a
arbitramento, devendo; porém; a Western e a ltaLcable
fazer o depósito prévio das quantias a pagar e quE;
eram, respectivamente, oe' 8.525:2"l2$890 e réi~

1.782 :85~$920, papel. Ficou ainda estipulado consig
nar no têrmo de a'rbitramento que no caso. de ser a
5entenca favorável 'ao govêrno, o. depósito· reverteria,
imediatamenrc. 'lloscofres públicos, como plena qui
tação da divida.

Foi convidado o Ministro HermenegildO de Bar
ros, para, como árbitro único, decidir a questão, ten
do em conta seus altos méritos de magistrado.

Pela sentença proferida a 3de Março de :1.932,
julgou êle que' tanto a Weàtern como altalcable não
ficaram isent3s de pagar, com fundamentQ nas cláu

eula15 9- 610-, dI) deetetOD.f5.193, de 24 de Dezem
bl·0 de 1921,. e §§ 6° e 7° da cláusula 4a

, do decreto nú-
mero "17.156, de 23 de DezeIllbro de :1.925, a taxa ter
minal arrecadada na sua estação de S. :Paulo, a par
tir dá·20. de marco de :1.927, data do ,início da e~lora
Cão do serviço intern&.clonalpela Companhia Tele
fônicaRiograndense; Em conseqUência, mandou pagar
ao govêrno Jederal 'asimportàncias de 8.525 :222$890
e 1.782,:85.9$920, depositadas no Banco do Brasil.
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. Destarte, ficou resolvido, definitivamente, tão re
.levante questão, bavia tanto tempo aberta, tendo sido
liquidados todos OS débitos das empresas de cabos sub
marinos, no total de 28.491 :351$161. E, por fOrça
da mesma sentença, está. assegurada ao govêrno fe
deral a avultada receita das taxas terminais arreca
das em São Paulo."

o ílnico argumento que poderia se opor ao monopólio do
Covêrno para exploração dêsses serviços seria a incapacida
de de sua gestão. Realmente, a um monopólio deve corres
ponder uma organização mais eficiente. Saturado dessas
responsabilidades· públicas, tenho ,empenhado todas as minhas
energias de administrador, para que os serviços de Correios
e Telégrafos atinjam uma relativa perfeição.

Peço a benevolência da Assembléia para expor os ele
mentos que, ainda boie, coligi, como revelação dêsses pro
pósito$ :

"A rebabilitação dos nossos serviços de comuni
cações constitue um dos maiores documentos do es
pírito de refurma do Govêrno Provisório. Já &e con
sidera restaurado o tráfego telegráfico, que entrara em
deplorável decadência. preterido pela concorrência.
das emprêsas particulares. E no serviço postal, que
se ressentia de uma organização mais imperfeita, ope
ra-se uma promissora transfot108tão.

Fundiram-se 05 dois sistemas por uma inicia
tiva que parecia temerária. porquê teve. de ~frentar

l'eaçÕes de mentalidades heterogêneas, incompatibili
dadesde organizações tradicionalmente separadas e
padrões administrativos desiguais; mas, o reajusta
mento de situaÇÕes tão diversas p.rogride, através de
providências complementares, indicadas pela. expe
riência, com um êxito prematuro.,

Pensei, desde logo, na construção do palácio dos
Correios e Telégrafos, na Capital da República, tendo
constituído uma comissão para escolha do local e ou
tras.indicações técnicas da obra a realizar. :Mas, fal
tando-me recursos para empreendimento de tamanho
vulto, promovi o melhoramento das atuais instalações,
até que se pudesse atingir a essa aspiração. N:I. pro
posta orçamentária do corrente ano, foi incluída verba
para êsses·estudos.

As mais importantes modificações realizaram-se
nos seguintes prédios: no da Praça 15 de Novembro,
sede da Diretoria· Geral e do tráfego telegráfico, na
importancia de 222:560$000; no da rua 1- de Março,
sede do tráfego postal, naimportancia de 1.2~0 :231$,
que, além do acabamento ao 5- andar e da reconstru
ção em todos os outros infectos pavimentos que se
arruinavam, foi dotado de melhor~mentos, como me
canização para o transporte de malas, instal<wiies elé
tricas e novo mobiliário, em substituição úe móveis
earunr-hosos que se tornavam impt'estáveis; no prédio
onde funciona a secção. de' encomendas postais, radi
calmente reformado,~oma despeza de 217 :144$000;
n:!.5 sucursais e agências da Avenida Rio Branco,
Saem Pena, ):.argo do Machado, Praca' Mauá, Cais do
Porto, S. Cristóvão, Lapa, Deodoro, Pedro' IT, Senador
Eusébio e Arpoador, inclush,-e mobiliário, com o dís-
'pendio de 296:148$900. .

."
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AS capitais dos Estados estão sendo 'dotadas de
sédes próprias para as, suas diretorias regionais: o

'prédio de Fortaleza, já construido, no 'valor de réis
:1.637:778$900; os de Aracajú, Curitiba, Vitória e Te
rêzina, no valor, respectivamente, de 359 :459'200,
i. :199 :1688980, 882 :802'200 e 524 :51.7'000, todos em
vista de conclusão; o de Maceió, orçado em réis
426 :858$400, em construção; o de Natal, no valor de
420 :0.t7'800, e a reforma do de Belo Horizonte, orçada
em 722:~37'700, dependentes de registro dos respecti
vos contratos pelo Tribunal de Contas; o de S. Luiz;
no valor de 669 :300$000, aguardando nova concorrên
cia; o de Belém, orçado em 924 :5f3,500, dependente
de acõrdocom a ".Port of Pará"; o de Baía, no valor
de 2.058:000'000, com a concorrência encerrada no
dia 26 de fevereiro; o de Florianópolis, em. ampliação
das plantas para o orçamento; ode Cuiabá, em dese
nho das plantas; os de Recife e Goiaz. em estudos do
anÚlprojeto. '

Foram, ,além disso, empreendidas as seguintes
eonstruções: os prédios de Ilhéus, S. Lourenço e Vas
souras, respectivamente, no valor de U3 :6f7'918,
73:45~100 e 65:446'600; o de S. Borja,no valor de
98:167'100, em vias de conclusão; o de Alagoinhas,
orçado em U5 :1938600, em construção; o de Juiz de
Fóra, no valor de 452:144$800, com o contrato apro
vado; os de Joueiro (Bala), ~'eira de santana e Ale
grete, orçados, respectivamente, em 137 :894$000, réis
66:0.&9$000 e 148:842$840, que vAoser atacados; o de
Uruguaiana, no valor de 149 :653'300, dependendo de
aquisição de terreno; o de Campo Grande, com o or
çamento em' estudo; o de Caxambd, ,aguardando a
cessão do terreno; o de Penedo. dependente da escri
tura do terreno.

Todas essás obras estão sendo atendidas com o
depósito da importancia de 10.308:082$806, posta á
disposição do Ministério da Viação, no Banco do Brasil,
do produY.l da sobretaxa postal e, com a 9upressAo
dêsse fundo, da verba. incluida na' proposta' orçamen-
~~. ,

Promoveu ainda o Ministério da Viação a cons- '
truçáode 54 prédios, para asências postalll-telegrá
ficas, no Interior dos Estados de Pernambuco, Paraíba,
Rio Grande do Norte e Ceará, com verbas da [nspetoria
de Sécas, para dar trabal!lo aos operários Ilrbanos.

~sses prédios, que obedeceram a quatro Iipos, de
feição moderna, de acOrdo com a importancia das lo
calidades e desenvolvimento dos serviços, custaram
:e.452:000$000.

Foram aplicadas mais as seguintes importancias
em melhoramentos dos próprios do departament{J ;
50 :000$000 na séde da Diretoria Regional de S. Paulo,
além de 200 contos que foram, ultimamente, destinn
dos á completa distribuição do seu mobiliário; 30
('ontes, na "Casa dos Contos", em Ouro Preto; 25
contos, na agência de Petr6polis;16 contos na !Iéde da
Diretoria Regional de Cuiabá; 14 :840$100 na agência
de,BananeirasCPal'aíba) e 5 :600$000 na agência de
Sãô João dEl-Rei. '

Os próprios naCIOnais das duas repartições, até
1930, tinham, apenas, o valor de 30.175 :927$üOO ,
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. Em i932, dispendeu-se com alu~eis de casas, . a
nnportancia tle 2.480:384$000 contra 3.22i :R78$OOO,
em 1931., resultando uma ditel"enca para menos de
741 :494$000, que se pode levar á conta de economia
proveniente da tusão das duas l"eparticões, a-pesar-das
primeirns despesas que a mudança acarreta, princi
palmente com aadaptaç10 do prédio para os dois
serviços.

Com a collstrução de novos prédios, no correr de
1933, muit.es dos quais foram Jogo ocupados, deveria
ter baixado aquela despesa, na proporç~o dos aJu
gueis que deixaram de ~er pal'os.Tal, porém, n!o se
deu porquê em várias diretorias regional~, como S~o
Paulo, Rio, Belo Hl)rh:onte, houve apreciável aument-),
em comeQuência da abertura de diversas sucursais,
m1Ítlança- de a~6ncias para prédios mais adequados t'
de maior confÔrto.

llaior ~conomia só se pronunciara depois da con
clusão dos prédios principáis, uma vez que, até esta
data, SÓ o de Fortaleza está terminado.

A rêd'e telegráfica teve, de dezembro de t930 pal1l.
1933, um aumento de 527 .tCo metros de posf.es de
linhas na sua extensão e -de 2.415.800 metros no de
Aenvolvimento dos seus condutores.

Além dos trabalhos normais de consolidação de
linhas, procedeu-se á reconstrução completa da linha
tronco de Baía á. Fortaleza, na extenslo de2.t43.529
metros com um desenvolviIllento de fO.,(20.S.(6 me
tros, trab:1lho que não se fazia. há mais de 20 anos.
Está quasi terminada a reconstrução da linha-tronco
no Maranhão, a partir de Bifurcação até Curupf, na
extensão de 589.1\57 melros.

Acham-se também em reconstrução, devendo fi
car concluídos dentro de dois meses, os seguintes tre
cbos das linhas do Sul: a do litoral São Paulo a TOr
res, no Rio Grande do Sul, e as interiores: de S. Paulo a
Porto Alegre, via Itararé, de Porto União a Candinhas,
de Berval a Curitibanos,de Porto Alegre a Rio Grando
e de Rio Grnndea santa Vitória do Palmar, com a ex
tensão de 3.200.842 metros e desenvolvimento de
8.623 .684 melros.

Restaunm-se mais as linhas do Estado de MI1Wl
Gerais, na extensão de f.749.466 metros, devendo
êsse trabalho ficar ullimado no primeiro trimestre
do corrente' ano.

~sse gránde meUioramento, que representa vet···
dadeira substituição de todo o material em longo!>
trechos, deverá. assegurar a cabal eficiência· do
tráfego.

Em várias estações foi feita a montagem dú si!;
tema baudot e substituídos aparelhos morse por te
letipo, para dar mais rápido eseoamcnt.1l ao servico.
Ao mesmo lempo, cuidou-se de reaparelhar o serviço
rádio, tendo sido abertas. 26 novas estações e fecha-.
das 16, por conveniência do serviço.

As principais estações foram instaladas no Aml1~

zonas, no Pará., em Goiaz e Mato Grosso, em locali
dades desservidas de qualquer cllmunicaçj1o.

Além dessas providências, foi organizado \llll
vasto plano de ampliação da l'êde radiotelegráfica.,
compreendendo: a] montagem imediata, nesta Capi-
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tal, em Recife e em Porto Alegre, de quatro estaçõell,
de tipo moderno, para tráfego a alta velocidade e
execução de comunicaçõell radiotelefônicas, permi
tindo o estabelecimento de dois canais de grande
capacidade de tráfego, um para o norte e outro partl
o sul; b) instalação, no próximo ano, ainda nesta ca
pital, em Belém, Fortaleza e Baía, de estações da
mesma natureza, estabelecendo mais três canais para
o norte; c) instalação de novas estações, quer em lo
calidades não servidas de telégrafo, por dificulciade
de construção de linhas" quer nos centros de tráfego
telegráfico de importancia, que ainda não dispõem
de aparelhamento rádio; d) modernização e amplia
ção da aparelhagem atualmente em. serviço, contorme
já está sendo, executado pelo departamento dos cor
reios e telégrafos; e) construcão de prédios especiaís
para as estações automáticas, em terrenos de área
capaz de comportar o desenvolvimento tuturo do
sistema'· de comunicações rádio-interiores.,

Já seaebando aprovada a concorrência para a
montag'em désse serviço automático, é possível que
dentro de seís .a o;to meses esteja concluída a pri
meira. parte do plano organizado.

O tráfego telegráfico desenvolve-se na razão di
reta do seu aperfei.;óamento.

A demora dos telegramas; em percnrso, reduz-se,
dIa ,.. dia. principalmente para o norte, chegando-se
a receber do Amazonas e doPará telegramas com
menos de 60 minulós,serviço que, dantes, se retar
dava por Lrêll e mais días~ Muito contribuiu para a
celeridade dessas comunicações a aparelhagem da
estação rádjo de Belo Horizonte, com um rendimento
médio diário de 50 mil palavras. Está sendo montada
uma estação do. mesmo tipo em Porto Alegre, para
suprir a deficiência dos condutores, até que se ul
time a restauração das linhas telegráticas e'seja ins
talado o serviço automático.

Regularizam-se, também, as comunicações para o
o~f.e do país com as. novas estações-rádio de Campo
Grande, Cuiabá, Corumbá e Aquidauana.

Releva notar que, em 1933, pala ,primeira vez,
foi encerrado, em hora, na estação-central, o serviço
dos dias 24 e '25 de dezembro, que são os de maior
anuência, atingindo a média de 34.271 palavras por
hora, tendo no dia 1 de Janeiro do corrente ano ficado
em hora o serviço, com a transmÍl;s$.io de 1.109.664
paJavr:LS.

O tráfego geral teve o seguinte aumento:

Anos

1930 ••.••.••.•••.•••
1931 ••.••.••.•......
1932' .•... , •....•...'.
1933 (9 meses) .....• '

Telegramas

JL369.603
5.963.254
6.923.382
5.624.026..

Palavras

78.442.789
106.837.991
136.543.040
111.954.577

. Foi melhorado o serviço rádio de .Recife que pas
sou a dar um rendimento de 800 telegramas diários.

Com o escoamento do serviQo norte, porintermé
dil) de Belo, Horizonte, a Baia, gra,nde centro coletor da-
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quela região, passou a encerrar os seus trabalhos sem
pre em hora.

As modificações feitas nas instalações de ba.udol,
duplexação de um triplo para Belo Horizonte e de um
quadruplo para S. Paulo, e montagem de novOs apa
relhos,permitiram á Central-Rio a.escoar, como acon-,·
teceu no Na:tal e Ano Bom, mais de 100% do seu ser
viço normal, com rapidez e perfeita correção.

Racionaliza-se o tráfego postal. Uma série de
medidas de providências oportunas, que entram no

. plano de uma grande reforma a ser aplicada em todos
os Estados, vem regularizando ésse serviço 110 Distrito
Federal: promoveu-se melhor localização das repar
tições s'ucursais, com maior aproveitamento do pes-

·soal; estabeleceu-se a expedição direta da cocrespon
dência expreSsa das sucursais e agências, pal'h os trens
do interior; atendeu-se a uma mais rápida e regular
distribuição dos jornais; foram melhorados os serviços
do correio ambulante, evitando a manipulação á noite,
durante o percurso; determinou-se o encaminha
mento, via-Barra do Piraf, de correspondência que era
transportada ao Rio, antes de chegar ao seu destino; as
velhas caixas· de assinantes foram substituídas po!"
novas e tiveram melhor. instalação; o serviço aéreo
teve novo· aparelhamento, passando a constituir uma
secção, tendo o seu movimento aumentado, na Direto
ria Regional do Distrito Federal, de 777.934 objetos
ordinários e 54.279 registrados, em 1932, para
1.070.7i7 objetos ordinários e 77.02:$ registrados em
1933; as caixas do centro urbano passaram a ser cole
tadas cinco 'vezes por dia.

Procura-se melhorar, cada vez mais, o serviço de
elltrega, com a reorganização dos quadros de mensa
geIros.

O tráfego postal está sempre em dia, a-pesar-do
~umeDto da correspondência.

Nos Estados, aperfeiçoam-se tamhém os métodos
de trabalho, principalmente como resultado da fusão
pelo aproveitamento de funcionários habilitados na
chefia de estações, em vez de agentes semi-analta
bétos recrutados ao sabor das preferências polftícas.

Vão sendo utilitadas as empresas de transportes
para o serviço de condução de malas. As linhas pos
tais de automóveis elevaram-se, de 1931 para 1933, de
14.056 quilômetros e 42.899 viagens, para 14.697
quilômetros e 47.347 viagens.

Vai o departamento iniciar a exploração direta
dêsses serviços no nordel)te, com carros de tipo espe
cial, para o trans~orte de malas e passageiros.

Para melhorar êsses serviços em alguns portos,
serão adquiridas lanchas e. escaleres providos de mo-
tores de J)Ôpa. .

O SR. PRES1DENTZ - Sr. Ministro: está findo o prazo
de uma hora que o Regimento conferia a V. Ex. para falar.
O Sr. minist.ro poderá, porém, obter uma prorrogação de
meia 'hora, mediant.e o consentimento da Assembléia, a quem
vou ouvir..

O Sr. Ministro da Viação deseja que se lhe prorrogue,
POr· meia nora, o prazo para continuar seu discurso.
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Os Srs. Deputados que concedem a prorrogação, queiram
levantar-se. (Pausa.)

Foi concedida.
V. Ex.. Sr. Ministro, pode conLit).uar com a palavra.
O SR. MINISTRO. JOSÉ AMii:RrCO DE ALMEIDA - A

Assembléia há de relevar-me esta enumeração fastidiosa (não
apoiados); mas preciso invocar fatos pa"ra demonstrar que·
não se deve infringir o princípio da exclusividade do Govêr
no, para execução desses serviços, porquê o Ministério da
V iaCão, imbuido do acêrto dessa orientação, tem procurado
melhorá-los, para pÔ-los ao alcance das nossas necessidades.

As verbas concedidas para os ~~rreios e Telégrafos, no
orçamento de 1930, se elevavam a 142.220:189$070. Sem dis
pensa nem disponibilidade do pessoal a-pesar.;.da espansão do
serviço, essas verbas foram decres~endo da seguinte forma:

121.787 :733$070, em 1931,
119.678:980$000, em 1932.

Em 1933, elevou-se a 120.735 :896$000, ainda assim com
~ redução de 2L484 contos sobre 1930, para atender a me
lhoramentos nos serviços de radiocomunicaçõea e serviços té
cnicos especializados e á troca de correspondência interna
cional.

A diferença de pessoal foi de 118.332 :789$000 em 1930,
vara 106.929:603$000 em 1933.

Para bem definir o espírito de economia dominante nes
ses serviços basta referir que nas oficinas dos Correios havia
50.000 sacOs amontoados, há cinco anos, acabando de inuti
lizar-se como outros que apodreciam e eram jogados no mar,
:lO passo que se consignava nos orçamentos anuais .uma verba
de 2. 000 cont~s para aquisição desse material. E com o au
mento de dois operários, duas máquinas e transformação das
existentes, feitas nas próprias oficinas, foram todos reparados
e voltaram á circulação, não se tornando necessária a compra
de novos sacos, com uma economia já superior a 4.000 contos.

Está sendo aplicada nas mesmas oficinas uma maquina
para fabricação de lam.inas de chumbo para fechamento de
malas postais, material deimportaçâo. As despezas com aqui
:5ic;;ão dêsses fechos, que se elavaram, em 1933, a 779 :997$500,
não excederão 110 corrente ano aj80 contos.

Os resultados financeiros·· obtidos, a-pesar-de acentuada
redução das tarifas, principalmente. as telegráficas, no go
vêrno provisório são indicesainda mais animadores.

O "deficit" dos dois s~rviços decresceu de 1930 para 1933,
conforme os dados da Contadoria Seccional, de· 20.990 :594$000
e,' de acOrdo com o critério de escrituração do departamento,
d~ 13.993:665$000.

A perfeição dos serviços dos'Correi'ls e Télégrafos de
pendia, porém, tanto do aparelhamento material, como do pre
paro profissional do pessoal.: . . .

Quando se realizou a fusão, era a maísdeplorável a 01'
8':lnização do pessoal. Os diaristas representavam· uma estra- .
vagante conglomeração, com diarias arbitradas ad-homine:m,
que variavam de 2$ a 208000, com vinte e até mais anos de
serviço, sem nenhuma garantia ou vantagens que compensas
sem os trabalhos de alguns que, invartindo, tumultúariamen
te, '05 quadros da repartição, se constituiam em verdadeiros
valores do trafego. Essa classe, que se compunha assim da
forma mais irregular,' não tinha sequer as respectivas tabe
las aprovadas por nunca tere::n sido. submetidas ao ministé
rio, a-pesar~da-determinacão -rigorosa. do, decreto n. 18.088,
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de 27 de janeiro de :1928. Núo foram encontrados assentamen
tos nem relações completas dOBROs empregados. Por outro
lado, proliferava a clases cxdruxula dos pro-ratas, em que se
encontravam empregados mantidos havia dezenas de anos
como extranumerarios e recobendo pelas sobras da verba or-
çamentária, uma remuneraçiío inC/JI'tll. '

. Não poderia ser sanado, do pronto, tomanho cãos admi
nistrativo; mas, impoz-8e ao plano da fusão corrigir essa si
tuação anômala. Foi cHtlpularlo o prazo de um ano para a
solu«;ão que melhor ntende!lllll 1l()1I Interesses do serviço, rela
tivamente ao pessoal dillrlsta, rnclI!lnlilita, ajustado ou con
tratado, em número d3 (1. ~go. Mo.!I o prazo dessa revisão teve
de ser prorrogado, porquô Olt o!lturlos apresentados, em vista
das dificuldades encontradall, ul10 Indicavam ainda uma solu
ção definitiva.

Independente dessa medida, o departamento dos Correios
e Telégrafos já começou a rogularizar a situação dos diaris
tas, reservando-lhes todas !UI vagas' de auxiliares, mediante o
concurso regulamentar. Criaram-se ainda cursos de emer
'gência para o seu preparo técnico, facilitando o êxito das
provas.

Reconhecendo que' os diaristas em serviços de aparelhos
lelegraficos, com a responllabllidade de verdadeiros telegra
fistas, têm direito a umn dlâl'lB n.ftl1UIS CÚJIlpelUll1dora, foi
aprovada uma novatabola que beneficia os diaristas especia
lizados no "baudot." e no râdlo. Nessa base já foram contem
plados os rnanipulanles do POl'lO Alegre e da estação contraI
do Rio, do radio c "baudot", melhoria que será extensiva,
progressivamente, nos outros ElItndos,até que se verifique o
reajustamento total detcrmlnndopelo novo regulamento.

Foi vedada a admlslIl10 do novos pro-ratas, passando a
perceber uma remunerllçl10 dotermlnada.

E, finalmentA!, funda-fto n cscola de aperfeiçoamento
para promover a prepnrnçl1n oltpl'cllllizada quê assegure ao de
partamento de Corroios ., Tolf\gl'nfos uma eficiênl}ia modelar,
capaz de atender á onlmotll\ funcciío que lhe é atribuida.

Parece que nl10 ollínmos, portanto, na contigência de
renunciar a conquhltnl quo representaram .tantos sacri
fícios.

Desde que, por Inlolnllvn do Ministério da Viação, foi
robustecido o princIpio do monopólio do Estaão para a exe
cu'cão dos serviços p08tnll " telégraticos, inipoz-se a sua re-
modelação. .

. .Procurei correllponder n 6ssa tarefa. Relatei, sumaria-
mente, os resultados dOI osforcos aplicados. Vencidas as
primeiras difiCUldades, removidos os obstaculos oriundos de
uma irregular organlznQllo do pessoal -e de um aparelha
mento material ineficlento, os correios e f.elégrafos propen
dem a um desenvolvimento o n uma perfeição que os podem
colocar ao nível dos apêl08 culturais·o' econOmicos do
Brasil•.

Precisamos, em vez des8a orientação dispersiva, em VE,>Z
de atribuir serviços quo, si eram executados, deficientemen
te, pela União, podem' alcançar maior aperfeiçoamento, pelos
Estados que não 8uporta:oillm seus encargos e pelos parti-

. culares QUe· só visariam seus lucros. Devemos retomar as
normas introduzidas com tanto empenho e tão bOa vontade.
O Brasil ,precisa dessaorganizaçüo nacional que estreite ca
da vez mais os liames de sua unidade. O Jemk' ~Tudo pela
União" deve representar, pelo menos, a necessidade de' co
.ordenação desses. instrumentos de oirculação de n08S0S"sen-
tJmentos e de nosso progresso. '
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Os Estados, que arcam com tantos onus, não poderiam
mais, como se evidenciou dos precedentes indicados, arros
tar com as despesas de um serviço por sua natureza oneroso
e deficitário. E essa dU'llidade criaria u;ma situacão de in
certezas: a União ficaria esperando pelos Estados e os Es
tados ficariam esperando pela União.

E há uma razão mais decisiva para que não se deixe
á margem o regime adotado pelo Govêmo Provisório: esses
serviÇOs não poderão ganhar expansão, ter um desenvolvi
mento compensador, sem o monopólio que lbes assegurará a
renda necessária, para sua manutenção. Desde que sejam
concedidos aos Estados e, como também está pl'evisto, aos
particulares as companhias, que só visam compensações
imediatas, procurarão explorar zonas mais vantajosas e o
Govêrno Federal ficará com encargos de maior sacrifício,
forçado a extender as suas ·1inhas e estabelecer as suas agên
cias postais pelas localidades desprotegidas, que não podem
dar a remuneração desses serviços.

Apêlo, portanto, para' a Assembléia Constituinte.
Invoco seu patriotismo, os seus sentimentos de interes

se publico, afim de que não se estatua êsse regime tumul
tuário e dispersivo, para que os serviÇOS de correios e telé
grafos continúcm cometidos á União. E. se o Govêrno Fe
deral fOr julgado inapto para essa organização, deve-se, ao
contrário, facultar-lhe recu!'sos, para que êle se aparelbe e
atenda as nossas necessidades de comunicação com uma ca
bal eficiência. (Muito bem; mu.ito bem. Pal1nal. 007'atlor
é cumprimentado.)

O Sr. Presidents - Está findo o tempo destinado ao Ex
pediente.

Vai-se passar á Ordem do dia. (Pama.)

Comparecem mais os Srs.:
,

Alvaro Maia, Mário Caiado, Luiz Tirelli, Leandro Pi
nheiro, .Joaquim Magalhães, Rodrigues Moreira, carlos Reis,
Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Luiz Sucupira,
Figueiredo Rodrigues, Jeová Mota, Silva Leal, Kerginaldo ca
valcanti, Ferreira de Sousa. Alberto RoseIli,Herectiano Ze
naide, Barreto Campelo, João Alberto, Luiz Cedro, Mário DO
mingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto caval
canti, José Sá, Alde Sampaio, Izidro Vasconcelos, Sampaio
COllta, Augusto Leite, Pris~o Paraíso, Clemente Mariani, Ma
galbães Neto, Arlindo Leoni, AlfredoMascarenhas~Homero
Pires, Manuel Novais, Gileno Amado, Francisco -Rocha, Paulo
Filho, Arnold Silva, Lauro Passos, Fernando de Abreu, Carlos
Lindenberg, Lauro Santos, Jones Rocha, Rui Santiago. Ama
.ral Peixoto, Miguel Couto, Nilo de Alvarenga, César Tinoco,
AIípio CostaIlat, José Eduárdo, Fábio Sodré, Melo Franco,
Adélio Maciel, ,Negrão de Lima, Delfim Moreira, Odilon Bra
,ga, ,Raul Sá, João Penido, João Beraldo, .Valdomiro Maga
lhães, Licurgo Leit.e, Celso Machado, Bueno Brandão, Jaques
Montandon, Rodrigues Alves, Morais Andrade, Mário Whately,
VellgUeÍro César,Zoroastro Gouveia, -Cincínato Braga -José
Honorato, D.omingos,Velasco, Nero de' Macedo, GenerosJ Pon
ce,João Vilasboas,. FrancisCo. Vilanova, Plíuio Tourinho,An
,tôniG ,Jorge, ldálio Sardemberg, Mol1o Konder, Sim~es Lopes,
Carlos Maximiliano, ,Maurício· 'Cardoso, Renato BarboSllr De-
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mé1rio Xavier, Pedro Vergara, Argemiro Dorneles, Ferreira
Neto, Martins ao Silva, Edwald Possolo, Oliveira Passos, Míl
ton Carvalho, Leví Carneiro, Morais Paiva~ (97~)

Deixam de comparecer os senhores:

Freire de Andrade, Velosc; Borges, Guedes Nogueira, Pe
reira Carneiro, Oscar Weinschenck, Soares Filho, Ribeiro
Junqueira, Pandiá Cal6geras, Simão da Cunha, Aleixo Para
goassú, Belmiro de Medeiros, Teotônio Monteiro de- Barros,
Carlota Q~eiroz, Cardoso de Melo Neto, Morais Leme, Hen
rique Bayma, Lacerda Pinto, Assis Brasil, Acil" Medeiros,
Gilbert Gabeira, Alberto Surek, Armando Laydner, Valter
Gosling, Augusto Corsino, João Pinheiro, Roberto Simonsen,
Pinheiro LiJDa. (27.) .

ORDEM DO DIA

o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de 227 Srs. Deputados.

8

Dúcussão ,única do requerimento n. 15, de
1934, do Sr. Furtado de Mene:es e outros, pedindo

a inserção no "Diário da. Assembléia" e nos "Anais"
tle um memorial' apresentado IJor grande número
de educadores e intelectuais á Comissáo Consti
tucional.

O Sr. Presidente - Entra em discussão o requerimento.

Tem a palavra o Sr. Furtado de l\lenezes.

O Sr. Furtado de Menezes (M o segu.inte discurso) 
"Sro. Presidente, Srs. Constituintes, nesta tribuna já nu
merosos colegas e dos mais competentes ocuparam-se das vá-
rias questões que constituem o sério problema da convenien
te educação da juventude brasileira. Não poucas foram as
emendas propostas ao anteprojeto com referência a êsse mo-
mentoso assunto. .

Representações várias, em memoriais, ofícios, telegra
mas e mensagens, têm trazido igualmente sugestões que te
remos de examinar e tomar, na devid3 consideração.

Mais um subsidio, SI'• presidente, e subsidio bastante
precioso, vêm oferecel' aos Srs. Constituintes os signatários
do requerimento ora sujeito á deliberação da Casa.

Não se trata de uma fonte., inteiramente nova, porquê é
datada de 18 de Janeiro do anO passado e foi apresentada á
Comissão do anteprojeto constitucional, mas não deixa de ser
mui valiosa e de convir que fique sob as vistas dos honrados
membros desta Casa e de ser arquivada nos nossos anais.

Nlio é despiciendo, Sr. Presidente, porquê os seus 728 sig
nátarios e a dezena de milhares de' professores. que, por in
termédiodas associações a que pertencem, lhe deram o seu
apoio, são quael todos educadores· e muitos com longa prática
d~· ~agistério, tendo mesmo alguns' passado por vários car-
gos ae direção na instrução pública e na particular. .

Gravissimas, Sr. Presidente, são as questões que temos
de resolver ao encarar o importantissimo problema do ensi

. no: saber a quem devemos imputar a inoumbencia. de legis-
VOL. IX 16
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lar sobre o ensino superior, o secundãrio, o profissional 8 o
primário, se á. Unilo, se 8.08 Estados; a quem deve caber o
onus da administração do enaino pl1blieo, em seus diversos
gráus; ae o ensino superior, o secundário e o primário devem
ser exclusivamente oficiais ou se livres; se devemos, ou não,
permitir o ensino religioso facultativo nos estabelecimentos
oficiais; todas essas questões, ao vosso vêr, não podem ser
bem resolvidas sem a audiência dos técnieos da educação, e
é precisamente a opinião de alguns milhares desses téoniOOi
que vimos oferecer aos Srs. Congressistas como subsidio para
o seu estudo. E os técnicos, ~uja opinião trazemos, devem
presumir-se dos mais competentes, porquê entre êlea acham
se os reitores das Universidades do Rio de Janeiro e de Belo
Horizonte (desta o ex-reitor e o atual) e do Rio Grande do
Sul, 53 professores da Universidadg do Rio de Janeiro, ~1 da
de Belo Horizonte e 35 da do Rio Grande do Sul, prof~8sores

das Faculdades de Direito, Medicina e Engenharia de São
Paulo, Pernambuco, Pará, Céará e Paraná, professores de nu
merosas escolas normais, gínasios, cursos téCnicos vários,
nove memQros da Academia Brasileira de Letras e alguns mi
lhares de profassores primários oficiais e particulares.

Devo ainda salientar, Sr. Presidente, que entre os signa
tarios ,figura o Sr. Dr. Domingos da Silva Porto, um dos pou
cos sobreviventes da Constituinte de 91 que, há. poucos dias
homenageamos, e os seguintes vultos que enobrecem as ban
cadas da nossa Assembléia: Fernando Magalhães, Costa Fer
nandes, Jeová Mota, Alberto Roselll, Irenêo Joftily, Anes Dias,
Mata Machado, Alcantara Machado, Cardoso de Melo Neto,
Barreto Campelo e AUgusto de Lima, cujos nomes, mui res
peitosamente, enuncio.

Tendo em vista a importancia desse valioso concurso,
Sr. Presidente, é que os signatarios do requerimento pedem
aos Srs. Congressistas que lhe dêm voto favorável.

Era o que tinha a. dizer. (Muito bem; muito bem. O ora
dO'r é cumprimentado.)

O Sr. Presidente - Se mais nenhum dos Srs. Deputados
quer usar da palavra sObre o requerimento, vou daelarar en
cerrada a discussão. (Paula.)

Está encerrada.
Em seguida, é aprovado o requerimento nú

mero f5, de 1934. (1)
Será publicado oportunamente.

o Sr. Presidente - Esgotado o assunto sObre o qual a
Assembléia teve que se manifestar, dou a palavra, para ex
plicaçlio pessoal, ao Sr. Carlos Gomes.

O. Sr. Carlos Gomes (Pa,.a ezplicaç/io PB'8oal) lê o se
guinte discurso: - "Sr. Presidente, S~. Constituintes, tem
se malsinado, ás vezes, o nl1mero de discursos que a(f.If se
,pronunciam, como indicatiyo de certo vicio nosso. Mas, em
que pesem essas criticas, a· ação dos Sra. Constituintes qu"
se E'videnciará mais pelos discursos que estamosproferiado.
no E'sforço l1til e patriótico de es/:,larecer as quesUJes vária..
em debate, trazendo cada um"a contribuição das suas, idéias.

(1) V. D.. Parlamentares (Anezo, 'do.i Ana.ú da A. N.
Comtituinte) •
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de sua experiênéia e de suas observaeõesnos mais opostos
quadrantes da vida nacional. E com êSS8 debate, não se al
tera nem se prolonga o curso dos trabalhos nesta casa.

Enquanto a Comissão Constitumonal adapta e estuda
as emendas apresentadas ao anteprojeto, aqui se vão escla
recendo as questões mais complexas.

E é louvável, Senhores Constituintes, o esforço que, da
tribuna, as mais notáveis capacidades desta casa ~em. des
envolvido para o bom desElmpenho do seu madato. 11: o que
procurará fazer também o quasi último dos repr~ntantes

aquí chegados, eom algumas idéas, com alguma observação
-eolhida no gOsto e no estudo das questões políticas.

Em 91, a idéia erasímp]es - firmar o regime demo
cráUco republicano, sob normas clássicas, inconf.estes no
consenso geral dos povos.
~ eXigências coletivas então não iam além da idéia e

liberdade do contrato social de Rousseau, como nO--lo diz
Jelinek. (L'Etat Moderne et son Droil - n. 1).

As abstrações do direito pl1bUco, que enchiam o século
com a resonancia das palavras "liberdade" "democracia",
bastavam ás aspirações das elites e contentavam a ignoraJ1
oia das massas.

Afóra o arcabouí;O estrutural do regime "PoHtico,não se
cuidava senão de garantir ao bomema liberdade.

A declaraoão de direito era o ponto nuolear das consti
tuieões que, como a nossa, se redigiram sob o signo dos prin
eipiosda Revolucio Francesa.

Era o idealismo que levava a instituir entre nós um
regime democrâtfco integral, sem que se procurasse dar ao
cidadão os elementos indispensáveis ao exsrcfc!o dêle, para
que o não víssemos depois jungido ao despotismo dos go
vernos; como antes, se decretou a. abolição do cativeiro fl~m
se ter cuidado do cativo para. evitar que êle, com liberdade
legal, continuasse a ser o pária., o escravo da gleba que tem
sido até boje, agravando os problema.s sociais e eeonômicos
do país.

Não condenemos.
Estava no espírito da época.
Olhava-se o homem apena:; ~ob o aspeeto dos seus atri-

butos espiritaais. .
Era o imperativo da vitória sõbre o despotismo. I

A convenção de Virgínia em 1776, como a lei de 1'193,
da 2& República Francesa, falando em felicidade do homem,
são vagas, e mal deixam perceber qualquer preocupação
pelas suas necessidades materiais.

A libêrdade satisfaria também a essas necessidades,
porquê, liVl:'e, o indivíduo saberia provê-las conveniente
mente.

E assim, o liberalismo econômico impunha-se.
Mas, o tempo se eDCarre~ou do demonstrar que o "lais

sez faire" Õ8escola clássica, filba do regime político liberal,
agravava. o de equilíbrio econOmico, prejudicando a ordem
social. O individualismo exacerbado de então para cá, alar
gou mais as desigualdades do feudalismo. O êrro do sistema
das grandiosas fórmas econômicas de organização, e. o deslo
camento de energias ecoDOmicas determinado pela guerra

.mundial, segundo Wagemann (EstrUtura y Ritmo de ia Eco-
nomia Mundial) fizera esplodir as mais graves' crises 50-

_ciaisde que há notíeia. Vivemos por isso a hora de conflu
ência. de- idéias e sistema de governos os mais opostos. Os
vagalhões dêsse entrecboque, espalham incertezas e confu-
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são em derredor. Operamos assim num tP.rreno movediQo
de idéias que d!ficuItamsobremodo a· tarefa desta Constituin
te. Mas há já tendências definidas no "bruhaa" desta hOl'a
é o espírito social-econômico que surge como uma tendência
incoercível, farQando lugar ao lado do espírito-liberal para
limitar o direito de propriedade, os lucros, a liberdade de
comércio, ou a ação industrial.

. Eiltão, novas diretrizes se abrem ao direito constitu
cional mais talvez do que uma simples transformação da
Declaração de Direito, como pretende Mirkine-Guetzevictck.
(As novas tendências do Direito· Constitucional). E as cons
tituições de ap6s guerra, a alemã, a espanhola, a de Dantzig,
a da PalOnie, e Estônia, Rumania, México, afirmam essas di
retrizes, estabelecendo, todas, com maio:::- ou menor desen
volvimento, um conceito dos direitos do homem para colocar
os te.~os legais emcorrelaçáo com a realidade social.

Eno capítulo da ordem social e econOmica, desconhecido
nas constituicÕes antigas, procuram as novas, encarar o ho
mem também sob o aspecto objetivo da vida, entrando em de
talhes que refogem â técnica do direito clássico das consti
tuições sintéticas como a nossa carta de 91.

Aos direitos políticos acrescem os direitos sociais; ao lado
do cidadão, sujeito daqueles direitos, se coloca o homem 
organismo de exigências materiais ~

Eis porquê, Sr. Presidente a Revolução de 30 não podia
nos seus designios, ater-se aos reclamos da. democracia libe
ral, que a inspiraram; mais talvês do que política, ela assu
miu uma feição social de que não poderá furtar-se o trabalho
de elaboração constitucional afeto a esta assembléia.

~le há de processar-se na esteira das novas constituições
do mundo, sufragando o novo conceito do direito constitucio
nal, para dar ao Estado funções indispensáveis á sua missão
de direção e de equilibrio social, quais a de assitência aos
sem trabalho, aos doentes, aos velhos, aos necessitados em
fim, a de garantia ao operário e ao empregado, ade seguro
social. .

Não nos arreceiemos de pormenorizar o testo da lei que
estamos elaborando, contanto que todos os aspetos da reali
dade bt;asileira sejam encarados e atendidos, tendo sempre
presente Alberto TOrres, coma.sua obra - que é um magní
fico programa de ação, descendo ao fundo dessas realidades
como nenhum outro homem público ou publicista indigena,
com uma visão dos direitOd sociais do nosso homem, que 8n
tecedeo momento de após-guerra. E se o homem é, em últi
ma .analise, o objeto das cogitações sociais e econOmicas, en
caremos como Alberto TÔrres êsse bomem no Brasil.

VemO-lo debatendo-se nUIllpanorama tísico - a distan
cia que .domina e influencia todos os aspetos da sua exis
tência.

Mas, se a distancia é a caus~·primeira dos problemas no
Brasil - o transporte, a educação, a higiene, a pobreza, a
tendência para certa desagregação - é incontestável que, a
causa segunda, tem sido a falta de um plano e de uma aoãG
-ininterrupta no .sentido de proteger o homem e salvá-lo das
contingências do meio que o rodeia.

E que é o bomem no Brasil'l
Se não são· .\0.000.000 dê explorados, como pretende o

ilustre Sr. Zoroastro de Gouveia, é sem ddvida, uma grande
maioria de esquecidos. .
. O bem estar, a pr6priajustioa no custo dos processos ju-

diciários, são beneficios gasados ap~nas por'uma relativa mi-
noria. .
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Os governos raramente se descuidaram de construir pa
lácios, de levantar obras suntuosas, que perpetuassem onome
dos seus eventuais detentores. Mas, muito pouco olharam
para a situação do homem brasileiro que, nas cidades, na
orla do extenso litoral e na amplidão dos sertões, arrastam
uma vida inglória, ignorante, ganhando mal, lutaIl.d·o com r.s
endemias, desprovido de qualquer noção de conforto e bem
~~. .

Se compararmos o modo dI' vida do caboclo e do operá.rio
nacional, com a do imigrante estrangeiro, a sensação é de
tristeza. .

Quanta diferença ent.re o padrão de vida de um e o de
outro1

E isso porquê?
Porquê, Senhores, um tem atI.-ás de si séculos de cultura

e de civilização; o outro tflm séculos de abandono e de atrazo.
As novas diretrizes do direito a que não referimos, fo

ram determinadas pelo ambiente das cidades, na pressão fiO
bretudo das greves operárias, eclosão das crises sociais.

Mas não nos esqueçamos de que, nos nossos campos, no
"hinterland" do país, há uma populacão maior talvês, em es
tado social e econômico de penúria idêntica.

Quando, nos Estados Unidos Roosevelt, com o seu gigan
tesco plano econômico que é uma revolução autêntica, pro
cura recolonizar o país, transferindo. para terras ferteis a po-

• pulação que habita zonas mais ou menos áridas; quando no
México o govêrno decide redistribuir a população rural mes
mo com sacrifício forcado do latifúndio, mas em .favor da
produção e dopava, nós que dispomos de 500.000 contos para,
com Ochamado reajustamento econÔmico, auxiliar o banquei
ro e o grande explorador da terra, não nos lembramos do pe
queno lavrador, da massa da populacão rural, para protegê
Ia e redistribuí-Ia mesmo, com as vantagens e as facilidades
proporcionadas ao imigrante extrangeiro, grupando-a para
melhor instruí-la e orientá-la.

Ao contrário, esquecendo-a, o que se faz é expropriá-la
dos seus direitos imemoriais.

Com efeito, ao caboclo desbravador, jã investindo pelo
sertão a dentro, já fixando-se nas zonas litoraneas, não se tem
ao menos garantido o direito á posse e ao domínio das terras
que ele foi o primeiro a pisar. É notório que mesmo os di
reitos oriundos das antigas sesmarias, dificilmente se pro
varão hoie, através de inúmeras sucessões hereditárias, por
quê as leis civis exigem para isso, filiação dos títulos atuais,
aO::l ·títulos orip':inários que não maIs existem. E, em regra.
ignorante e por isso mesmo descttidado. o' caboclo pouca im
pox1.ancia deu aos· títulos, ainda -quando haja comprado as
S:Ias terras.

O SR. MÃo REBELo - Ainda tem V. Ex. que acrescen
tara aeão dos grileiros na expropriação.

O SR. CARLOS GOMES- Daí, os vexames e IHI t':rpolia
cões de que têm sido vítimas •. Os farejadores de terns de
volutas, cognominados, no 'meu Estado, de "geófagos", obten
do-aspor- concessões dos governos, encontravam assim, bre
chas mais ou menos faceis nos direitos dos primitivos donos
e povoadores do país .. Os seus Utulos insuficientes quasl
sempre, á prova rigorosa do .domínio, pouco os amparava, e
era de ver a situação em que ficaram infinidades de brasi
leiros perdendo as suas propriedades, quando não se .dispu
nham a reagir á.mão armada, como aco.llteceu em Santa Ca
tarina e, de certo, em outros Estados.
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o SR. VALDEMAR RElta>AL - Paraná. igualmente.
O SR. CARLOS GOMES - Mas, não s6 quanto a terras

devolutas; as terras particulares abandonadas pelos seus U
tulares, foram invadida.CJ pelo caboclo, o estigmatizado intrl1
so. A expulsão destes, como se tem verificado ás vezes, quan
do não provoca de início, reações prejudiciais li ordem pú
blica, acarreta li sociedade uma sobrecarga de elementos pa
rasitários, porquê 08 individuos expulsos das terras em que
moram, se entregarão ao nomadismo improdutivo, que Jâ á
uma tendência verificada ás vezes, no seu espírito. Quando
vemos constituições como a alemã e de Dantzig, regulando a
utilizacão do solo para assegurar a toda famma uma habita
ção, não seremos nós, com a vastidão do nosso território, quem
deixará de reconhecer ao brasileiro, a propriedade sobre o
pedaço de terra em que êle já construira a sua morada.

O direito sobre um trato de terra onde o homem tenha
pOUCQ, é o primeiro bem material para uma existência digna.
Favoreçamos a todos os brasileiros, a sua aquisição e asse-
guremos desde logo, o domínio dêle, aos que, pela posse, es
tejam na tranquilidade de seu gOzo.

O SR. ADROALDO CoSTA - Há quanto tempo?
O SR. CARLOS GOMES - Sejam cinco anos, como diz

o anteprojeto .••
O SR. ADROALDO COSTA - Parece muito pouco.
O SR. CARLOS GOMES - ••• sejam dez anos••.
O SR. LAURo SANTOS '- Trinta anos, é o que dá o Código

Civil.
O SR. CARLOS GOMES - ••• ou trinta anos, como li

mita o Código Civil.
O SR. ARÃo REBELO - Mas, por·· posseiro entende-se

aquele que cultivou, aquele que deu o uso á terra.
O SR. ADROALDO COSTA - Mesmo assim, parece-me que

o prazo de cinco anos é muito diminuto, para que se firme
o direito de aquisição da propriedade.

O Sa. AGAMENON DE MAGALHÃES - Acho-o demais. A
terra deve ser de quem a trabalhe.

O SR. ADROALDO COSTA - Assim, quem cultiVO'J8 terra
por vinte e quatro horas tem direito a ela? É preoisoque o
Gov~rno constate se cultivou, se fez produtora a terra.

O SR. CARLOS GOMES - Já está assentada a impres
criUbilidade dos direflos do patrimônio .pdblico,•.•

O Sn. VALDEMAR RE(KDAL - A terra é de quem a tra
talha. de Quem produz.

O SR. CARLOS GOMES - .;. e como o usucapião não
corre contra o b~m público, ainda mais se Justificam, a res-
peito, jais medidas. '

Assim, fixaremos o ponto de partida para um plano de
valoriza~ão do nosso homem, lembrado ainda há dias pelo
brilhante matutino "Diário Cariocan •

. .
O SR. .ADaoALDo COSTA - Nesse ponto, foi infeliz o ante

projeto, quando se referiu ás. terras particulares. Isso á
quasi um roubo feito aos particulares em país como o
Brasil.
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O SR. CARLOS GOMES - Há particulares que nem
sabem as terras que possúem. Não é admissível, poie. que
o caboclo, que lá se instalou e lá vive, tendo lp.vantado
morada, seja escorraçado •••

O SR. VALDEMAR REIKljAL - Á bala, como aconteceu no
Paraná.

O SR. CARLOS GOMES - ••• várias vezes, ainda que
apareça o grande senhor das propriedades, munido com o
respectivo Utulo.

O SR. ADROALDO COSTA LatifuruI.la perdiderunt
ltaliam.

Mas dai tomar medidas dêsse alcance e se entregar a um
posseiro, no fim de cinco anos. a terra que êle cultivou, é
absurdo.

O SR. CARLOS GOMES - Não me refiro aos proprietá
rios .que têm cuidado das propriedades, mas aos que as dei
xaram incultas.

O SR. ADnoALDO COSTA - A distinção é de V. Ex. O ante
proJeto não faz distinção alguma, e, onde o legislador não
distingue, ao intérprete não é dado fazê-lo. É wlbo afo
rísma.

O SR. ARÃo REBELo - O nobre orador está expondo suas
idéias.

O SR• .ADROALDO COSTA - E eu estou exPondo as minhas.
justamente contraditando as de S. Ex.

O SR. CARLOS GOMES - Honram-me muito os apartes
de V. Ex. Não tive ocasião de obter um exemplar do substi
tutivo da Comissão Constitucional e, por isso, a êlé não me
posso reportar. Quanto ao anteprojeto, também achei me
recedor de modificações, que terei enseio de propor, em
plenário, quando for oportuno, se é que o substitutivo já as
não Consigna.

Dizia eu, Sr. Presidente. - eis porquê, Sr5. Constituin
tes,entendo, dentro aliás, de um antigo ponto tIe vista meu.
que o projeto de Constituição e o substitutivo foram muito
felizes dispondo 5Ôbre êste assunto, para garantir aos atuais
possuidores nacionais de terras devolutas ou particulares,
por êlescultivadase onde tenham benfeitorias, o domínio
sObre elas. Acho imprescindível a efetivação dêsse pJ:'incfpio.
E assim penso, e por isso me bato, mau grado as emendas em
contrário áquele dispositivo e o desejo do Sr. Julilio Pe
çanha,. Diretor do Domínio da União, quando em recente
ofício ao Sr. Ministro da Fazenda, pede a eliminação dêsse
dispositivo do anteprojeto, por prejudicial ao interesse da
Uniãll. Vê-se que há da parte dêste funcionário, um zêlo
mui louvável, no exercício do seu cargo. Mas se S. S. S6
colocasse num outro plano, qual o do bem público, que o Es
tado é chamado a servir, verificaria que outra deve ser a
orientação para que êsse Estado não seja o que tem sido
escudado na imprescrit!bilidade dos seus bens. Netuno a
devorar os próprios filhos que lhe nascem das entranhas.

Encaremos agora, o aspéeto mais geral e mais amplo
das nossas realidades - a educação. O nOSSO organismo so
cial formado de contingentes raciais os mais dispares, e a
que ainda não- se teme congestionar com novas levas de emi
grantes japo~'3s e assírios, jamais preocupou o govêrno
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da União. As r::orrentes imigratórias foram canalizadas, sem
nenhum cuidado de dissiminação. localizadas sem blóco, e aí
entregues á direção única do seu espírito estrangeiro.

O SR. LACERDA WERNECK - Á. exceção do Estado de São
Paulo.

O SR. CARLOS GOMES - Lembra o nobre colega o
Estado de S. Paulo. S. Ex., entretanto, deve recordar-se do
trabalho, do esforco que custou á administração o adaptar
alí o imigrante.

O SR. LACERDA WE:\NZCK - Mas já está perfeitamente
adaptado. •

O SR. CARLOS GOMES - Graças a..leis sábias qtre fo
ram expedidas para êsse fim. Foi, porém. problema perfei
tamente abandonado.

Nenhuma diretriz educativa, entretanto, se assinála no
país, para. a íormat.ã.o de uma mentalidade nacional.

Não haverá talvez noUc·ia de país adiantado, algum, em
que os poderes centrais tenham descurado da educação po
pular, e é de notar as reformas de após a CenfiagraCio euro
Péa, na Inglaterra com a lei Fischer; na Alemanha, cujas
leis servirem de modêloás reformas da instrucãona ingla
terra e nos Estados Unidos, o Chile, com a sua lei de Agosto
de i 920 em que reformou o ensino popular. .

Não é de estranhar por isso, que eté há pouco entre- 08
alemães, não haja mais de 2 por cento de analfabétos, entre
08 am~rJcanos. 7 0jO de branco e 6 °1° de negrol5, que entre
argentinos, 43 010 e chilenos 60 °1° enquanto entrê nós,
órçam ainda. e de há muito. em 75 °1°.

As sensitivas do federalismo tiveram sempre como ar
gumento maior contra a intervenção da União noS EstadOS,
a aulnnnmlA r.onstitueional destes.

Esqueciam então o padrão americano. ond·::, apesar do
sentimt:nto autonomista natural,em .l!:stados "sõberanOl5que
se confederaram. o govêrno federal tinha já em t867, o
Departamento Nacional de Educnção (Bureau of EducatiOfa)
subordinado ao Ministério do Interior e· destinado a propa
Jmr R instrução. estabelecer .métodos. elaborar estatísticas,
formar professores, ete. E apesar do auxfilo particular que
al1 é notável, o govêrnocentral subvencionava largamenta
o ensipo póblico.

EsQueciam que na Argentina, onde o regime é também
federativo, o govêrno central,· já em 1920 consignava, no· seu
orçamento 50 milhões de pesos ou. sejam cêrca de réis
i50.000 :000. só para o ensino primário .federal. .

E outra não pode ser a conduta dos povos bem orien
tados.

O alicerce da vida econômica e social de um povo 
é a educação. repete-se comumente. Mas, entre nós, ao in
vés de cuidar dêsses alicerces, a União tratava da fachada,
construindo obras suntuárias, com dinheiro de empréstimo
que as novas gerações hão de pagar bem caro. .

Supria-se com os recursos da bolsa estrangeira, as defi
ciências de um organismo econômico animado peJa falta
de educação intelectual e de trabalho. ,

Se não fOra a iniciativa de alguns Estados, sobretudo
São Paulo, que. depois de organizar a sua instrução •••

O SR. LAcERDA WERNECK - Muito bem.
O SR. CARLOS GOMES - ••• ampliaram a outros

Estados. novos bandeirantes, os domínios da inteligencia e do
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espírito brasileiro, teríamos, de cerlo, mais enfraquecido
ainda o nosso organismo econômico e os laços de solidarie- .

. dade nacional.
E quando nações estrangeiras, prolongavam a sua...·ação

educativa até nós, como acontecia com a Ualia e a Alema
nha que subvencionavam e ainda subvencionam escolas para
o ensino da sua língua, que fazia a União'? Desinteressava
se completamente da educação do povo para entregá-la aos
Estados e municípios.

Enquanto os municípios gastam, em globo, 112.833 con
tos, ou sejam 19 010 da sua despesa, com instrução, os Es
tados 185.672 contos ou sejam 17,6, a União não gasta ·maís
do que 26.569 contos com uma percentagem mínima 
1,2 DjO sObre a eua despesa.

Devo declarar que estes dados não correspondem aos
recentemente apres"ntados pelo ilustre Sr. Rafael Xavier,
diretor do Departamento de Estatística do Ministério da
Agricultura; mas .obtive essas ~rcent.agens colhendo ele
mentos, que me pareceram seguros, na obra do Sr. Boucas,
a respeito da despesa e renda dos municfpios. Comêl"s fiz
a operação matemática e encontrei percentagens maiores do
que o Sr. Rafael Xavier. Entretanto, no cômputo global das
receitas públicas no Brasil. a União aparece com a parte do
leão, como muito bem n6-10 diz o Dl'. Rafael xa"'lef, em
brilbante conferência pronunciada há pouco. - enquanto
os municipios não têm mais de 15 % e os Estadosmaís de
instrucãoSuperior e· Secundária.

Verifica-se assim que. a União que mais tem e mais re
cebe menos gasta·com o ensino que lhe devia competir pre
cipuamente•

E note-se, .o Govêrno Federal custeiaprincl])a1mente a
instrução Superior e Secundaria.

Foi preciso· a eeleumacontra o germa~mo, levant.ada
durante a guerra - "á quelquechose malheur eeL bou" 
para que o Govêrno da União fosse em auxIlio dtla Estados
sulinos, .permitindo a estes substituir por escolas btUiJ9iras,
as escolas estrangeiras·existentes no Paraná, em Santa Cata
nnll. e no Rio Grande•

E isso evidenciou que estes Estados não se bastavam no
ataque ao prob!ema educativo que 3H Sd complicava.

914 imigrantes estrangeiros, mais adiantados, e por isso,
zelosos pela instruc;ão dos seus !Hhos. em aqu! se estabele
céndo, proeuravanl logo abrir aa suas e8eo~as, provendo-as
naturalmente, com matet1ais e professores seus. E assim,
foram-se educando geI"aCões várias, inteiramente divorcia
das do nosso espfrito. Ao mesmo tempo, o mllo donacionat
conservava a tradicão de ignoraneia dos seus pais. .

Tudo isso. tinha uma só origem, o llbandono do povo ao
seu destino. Se o f'ilho do imigrante, eegundo a natural ten
dência dos. seus pais que não se pode incrúuin'1r, educando
se pelo seu critério e á sua. custa, continuava estrangeiro,
o filho do h~iIeiro. continuava analfabeto.

Em 1916 se patenteou ao Govêrno Federal of;r&nde
crime. Foi então éle em soCOrro daqueles Estados, conce
dendo-lhes subvenções para manutenção de escoms. E foi,
assim que se conseguiu, só· em Santa Catarina. substituir
cerca de 150 escolas estrangeiras, (alemãs e italianas) por
escolas nacionais e com o maior proveito, PO!8 tinhamos á
frente. da Inspetoria Federal das Escolas subvencionadas
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um grande pioneiro da educação nacional, Orestes Guima
rãt:s,' o inesquec1vel cidadão que .São Paulo destacou para
servir á instrução em Santa Catarina.

E não se dIga que o meu Estado chegãra a situação em
que a guerra o encontrou. por desídio dos seus governantes.

Orestes GUimarães fOra contratado por Abdon .Batista
já em 1907 para reformar o ensino em Joinville, e três anos
depOIS, era cbamado pelo govêrno Vidal Ramos para dirigir
o plano de reorganização do eDSIDO que êste digno varão ca
tarinense sepropuilera realizar e realizára patriótica e bri-
lhantemente. .

Mas todo êsse esfôrco dos nossos dirigentes não bastou
para atender as exigências da popul~ão catarinense. .

FOJ preciso ainda o auxílio da União, para que se aten
desse á zona rural habitada por populações estrangeiras, afim
de .que as suas. escolas podessem ser nacionalizadas. E as
sim mesmo ainda se nos depara uma sit~ão contristadora.

As zonas estrangeiradas foram supridas de escolas mais
ou menos boas, com bons prédios, material. professores a
200'000, e 170*000, como aliás, era necessãrioque o fossem.
pois deviam corresponder ás antigas escolas estrangeiras, so
bret.udo .as alemãs.

Mas as zonas do cabOclo, mesmo onde acont.ecia haver
escolas, elas eram dapeor categoria, com professores a 50'
eSO$ semmalerial, sem casa própria, parecendo destinar-se
mais a cultivar o atraso da' nossa gente~

Ê que estas. escolas ficaram entregues aos trlunicípios.
que, em regra, não têm elementos para. prover á sua ins-
Uu~~ .

Foi o que pude verificar no meu município, ainda b4
pouco, quando ali encabecei o movimento de reorganização
do ensino municipal; e acredito que, por todos os .demailJ
municípios do país. a sit~ão da instrução primária seja
igual.

E assim, mesmo o aspecto da nacionaliZação ainda ficou
encarado unilateralmente, porquê a fusão de r~as e de men
talidade que deve constit.uir o fim da nossa orientação na
cionalizadora, não se dá fácil entre povos adi~nt.ados e povos
atrasados.

Ê mistér, ao mesmo tempo que se enSIna o português
aos decendentes de estrangeiro, irmos ao lad() dêles, .também
elevando o cabOclo, de modo que êst.e possa nivelar-secam
aquele em adiantamento, conceituando-se melhor.

Quer isso dizer, Sr. Presidente, que já se fez muito nO
meu Estado mas ainda, assim numa população escolar de
i90.000 crianças. só recebem instrução 80.393, isto é, numa
percentagem ainda pequena. . .

E not.e-se aquí aU, o espírito de iniciativa das popula-
. ções italianas b sobretudo alemãs, leva-se a criar escolag
particulares QUe atendem a ~6.692 crianças, conforme a es
tatístieaoficial do meu Estado que tenhú aqui e que farei
juntar ao meu discurso, dispensando-me de lê-la por inteiro.

Dai vem, conforme estatísticas aqui apI:esentadas pelo
ilustre colega e notável professor Leitão da Cunha, que Santa
Catarina esteja colocada em 2- lugar na escala das percenta
gens de matrfcula,relativa á sua população, com 8,2 % fi.;.
eando-Ihe .acima ainda, e de certo pela. mesma razão, com
6,5 % o Rio Grande do Sul, Estado também de imigrMão •

.O &..ADaoÁLDo COSTA - Imigração espontanea.
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O SR. OA:RLOS GOMES - Espoptanea, pe~feitamente.
como se dá no meu Estado, onde a inIciativa particular teDi
auxiliado muito êsse servico.

O SR..LACERDA WERNECK - Aliás, só São Paulo teve imi
gracão subsidiada.

OSR. CAiRLOS GOMES - Não sei. :e possível que s6
São Paulo; mas, ainda que fosse só São Paulo, já teria gasto
demais com os estrangeiros, deixando de lado o nosso bom
cabOclo.

O SR. LACERDA WERNECK - Foj a 1migracão que trouxe
o progresso de São Paulo.

O SR. CARLOS GOMES -.0· bandeirante tem qualidades
extraordinárias.

O SR. LACERDA WERNECK - Sem o concurso,do estran
geiro S. Paulo não teria hoje cem mil casas.

O SR. CARLOS GOMES - Devo acentuar que não sou
contra a imigração e sim contra os processos de que se usou.

O·· SR. LAURO SANTOS - A imigração tem sido um dos
nossos grandes êrros.

O SR. CARLOS GOMES - As boas imigrações são a ita-
liana e a alemã. . . .

O SR. RENATO BARBOSA - Para o Rio Grande do Sul, a
imigração foi um bem: cooperou decisivamente para o de
senvolvimento de sua cultura.

O SR. LACERDA WERNECK - No Estado de São Paulo,
não existiriam os miJohões de pés. de café. que fizeram a sua
grandeza, si não houvesse· recorrido· á imigração. '

O SR. CARLOS GOMES - Excluiu-se naturalmente o
Distrito Federal que, sendo pela sua vida toda urbana, um
caso á parte no Brasil, acusa a p.ercentagem de 12 %.

A verdade, por isso, é que todas aS unidades federativas
têm dispensado boas verbas para a instrução. É o que se ve
rifica.do quadro que junto ao meu di·scurso, como sua parte
integrante. .

,por aí se vê que a escala de percentagem nas despesas,
mantêm-se entre o máximo de 27 % do Amazonas e o mí
nimo de 12,6 % do Rio Grande do Norte.

ÉSses dados dão para o .ensino a média, de 16,6 % sObre
o computo geral de despesas dos Estados.

Os municípios por sua vez, tendo em globo, segundo da
dos estatístir.os para 1932, uma renda de 578.845 :00.0$000
gastam 112.863:000$000 cºmo já referimos, o que equivale
á média oe i9,49 %, o~ praticamente, 19,50 %.

E, s&ja dito de passagem, julgo Mal gasto êste dinheiro.
Faltam aos municipios condições para que bem p(\ssam Ici
nistrar o ensino.

E se quizerem aparelhar-se, terão que dispender du
plamente com a respectiva administração.

O SR. RENATO BARBOSA·~ Consequências do grande êrrq.
do Ato Adicional até hoje.-

-O SR. CARLOS GOMES - Basta vér o que se dá com a
administração geral: eIKIuanto a União, com uma adminis~

traoão centralizada, gasta com ela apenas 4,3 da sua renda,
e os Estados iO,oi os municipios dispendem 22 %.



Resumo geral da parte especial da estatística de 1932

Cursos Corpo docente Matrícula Frequências Conclusões

Especificac;õe8

Haso. I Fom.l ToW
I I Masc.1 Fem.Masc. Fem. Mi:do Tolal Masc. Fem. Total TotalMasc. Fem. ITotal

I
I

IEnsino maternal:

Estadual ••••••• _ ••• - - - - - - - - - - - - - - - I -
'Municipal • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - - - - - -
f)articular .• •• • • • • • • • - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- ---I-SolDa. . . • • • • • • • - - - - - - - - - - - - - - -

Ensino infantil: .
Estadual .••..•••••• - - - - - - - - - - - - - - - -.'Municipal •• • • • • • • • - - - - - - - - - - - - - - - -;Particular • • • • • • • • .. • - - 5 5 3 6 9 256 314 570 207 2U !451 51 53 104- - - -- -- -- -Soma, •• ,••••• '••• - - 5 5 3 6 9 256 314 570 207 2U 451 51 53 104

Ensino funda com.:

Estadual .•••••• '•••• 42 43 675

1

760 218 769 987 27.049 22.250 49.299 23.000 19.071 42.071 2.313 1.791 4.104
::I'dunicipal • • • • • • • • • - - 293 293 103 191 294 6.148 5.103 '11.251 5.050 3.911 8.961 168 218 386
Particular ••••• ,••••• - - -i48 448 33i 15-1 488 8.825 7.867 16.692 7.399 6.523 13.922 321 357 678

I - -- -- -- - -Soma •. e ••• ," ••••• 42 43 1.416 1.501 655 1.114 i.769 42.022 35.220 77.242 35.449 29.505 64.954 2.802 2.366 5.168

Ensino'supletivo:

'Estadual .••.••••••• - - 10 10 8 2 10 729 66 795 504 U 548 - - -
jl(unicipal • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - - - - - -
'-Particular. ·,e .', ••••••• - - - - - - - - - - - - - - - --- -- -- - -- -- --Soma •.••.••••• - - 10 10 8 % 10 729 66 795 504 U 548 - - I -.

Ensino complementar:

19
_

541
I

Estadual ••••••••••• - - 19 18 50 68 487 577 1.064 344 451 795
_ 871

1H
:Municipal • • • • • .. • • • - - - - \- - - - - - - - - -Particular • • • • • • • • .. • - 7 14 21 13 46 59 234 488 722 100 288 388 10 45 55

~ -- -- -- -- -- -SolDa • • • • • • • • • • - 7 33 40 96 ,127 721 1.Q65 1.786 444 739 1.183 601 132 196

Re6umo:

~tadual • • • • • • .". • • • 012 43 704 789 266 799 1.065 28.521 23.207 51.728 24.055 19.810 43.865 2.367 1.878 4.245
~unicipal ••••••••• - - 293 293 103 191 294 6.148 5.103 11.251 5.050 3.911 8.961 168 218 385
,particular • • • • • • • • • • - 1 0167 47-i 350 206 556 9.059 8.355 17.0114 7.499 6.811 14.310 382 455 837- -- - -- -- -- -- -Soma .. ,.,. ••••••• 42 50 1.46oi 1.556 697 i.2i8 t.915 43.728 36.665 80.393 36.604 30.5321 67. t36 2.917 2.551 5.468

f I J I ,
Vol.IX - pago 252
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É portanto um assunto que deve ficar entregue á Uniãó
e aos Estados.

Assim Estados e Municípios, pouco mais poderão dis
pender com o ensino e educação do povo. Mas o problema
continua de pé, espectral e esfíngico. Ou me decifras ou te
devoro.

E agora á União incumbe decifrá-la.
Além da: orientação educativa, que deve competir é.

União, se faz indispensável estabelecer, também na Co05ti-
. tuicão, uma quota mínima da sua :receita para que seja apli
cada no ensino primário. E essa quota, deve ser él iO %, sem
esquecer uma outra quota de 5 %, para obra de assistência
que, não só servirá a aspectos sociais já referidos acima, mas.
atenderá também as necessidades das criancas pobres, mal
providas de elementos indispensáveis aO bom aproveitamento
das licÕes na escola.

Aliás, acabo devêr que o liubstiLutivo.encarou bem os
deveres de assistência do Estado.

O SR. REl'lATO BARBOSA - Trata-se de lacuna que já vem
do anteprojeto; por conseguinte, é· uma reincidência.

O SR. CARLOS GOMES - Perfeitamente. Temos, já
agora, a opinião do nobre Deputado Para corroborar estas
afirmações •

E o principal é dar á União poder de orientação e deter
minar verbas que assegurem a realização de um plano educa
tivo e de assistência.
. Só assim, os homens· de governos. ~m regra muito· preo
cupados comrealizaçães maleriaise faQStosas, cuidario mais
das necessidades reais do povo, sobrep()ndo ás gloriolas efê
meras de umquatriênio, o bem estar coletivo e o destino da
nacionalidade. (Muito bem; muito bem. Pal:nuu. O Of"adlYr é
f1Ívamente .cumprimentado.)

·(I)0CU!4DTOS Ao QUE SE REFERE. o· SR. DEPuTADO CARLOS GOMES,
NO SEU ã>f8CURSO)

Para 1933
Despesa

Receita com Percentagem
.lnstrução

Amazonas ••••••••• 7.72' 2.095 27,1 %
Goiaz •.•••.••••.•.• 6.657 1.568 23,5 %
Piauí •••. ... • • • • • • • . 5..192 1.260 22,7 %
Pará •.••.•••.•••.• 19.190 3.861 20,1 %
Sergipe •. ~.~....... 8.U" f~841 22,6%
Mato Grosso .••..•.8•.267 1.605 19,2 %
Ceará :t5.663 2.974 :t9 %
Paraná •....•.....• 27.923 5.104 18,2%
Maranhão .....•.... 14.510 2.615 18 %
Rio de Janeiro •••.• 52.695. 9.381 17,5 %
Santa Catarina .••.• 18.000 3.032 16,8 %
AlagOas •••• ..•••••. . 12.129 1.962 16 %
Paraíba ...•.....•.• 1.L072 2.265 . 16%
S. Paulo •••••.• .•.• 5U.2U 8L687 15,9 %
Baía •...••..• •••.• 68.0i3 9.649 14,i %
Espírito Santo...... 28.077 3.824 13,5 %
Rio Grande do Sul. 229.050 11.170 13 %
Minas Gerais ~ • • • •• • 225.306 30.73i 13,2 %
Pei'Dambuco ••.•...• 53.846 6.978 12,96%
Rio c;lrande do Norte'. 11..755 . 2.087 12,6 %

," Dados tirados do livro "Financ;as dos Estados do Brasil,
20 voI. . .
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Durante o discurso do Sr. Carlos Gomes, o
Sr. Antônio <:laTIos, PresidentE>. deixa a cadeira
da presidência,. que é ocupada sucessivamente
pelos Srs. Deputados Fernandes Távora, 2° Secre
tário e Pacheco de Oliveira, to Vice-Presidente.
Compareceu o Sr. Ministro Juarez Távora.

10

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Almeida Ca
margo, para explicação pessoal.

O Sr. Almeida Camargo (Para explic~ão pessoal) lê o
seguinte discurso:

"Sr. Presidente:
Tive Il-honra de apresentar ao anteprojeto constitucio-

. nal e o prazer de vê-Ia assignada pelos deputados "paulistas
da Chapa única, uma emenda que. â primeira.vista, póde pa
recer inteiramente despida de inf.el"ésse. Além desta apa
rência, tem o grave defeito de ser um pouco imprecisa" e
vaga, não trazendo em si a fOrça categórica de uma lei im
perativa ou o aspecto. prático que deveria efetivá-Ia.

Pretendo hoje, Sr. Presidente, esclarecer-lhe o verda
deiro sentido e traz~-la á conside1'Mão dos 51'S. Deputados,
Rara que apreciem a sua verdadeira finaiidade e mais, 
se enlenderem de considerá-Ia- digna - me ajudem a efetivá
la na discussão em plenário ou então, já sem o meu auxilio
inúUZ, possam realizá-Ia em Assembléia Legislativa Ordiná
ria os que aqui voltarem como deputados.

É a seguinte:
Emenda n. 714 a acrescentar-se ao título XL
"Art. " Sem prejuízo da liberdade do ensino técnico e

profissional, devem as escolas do 'País, na formação cultural
da mocidade, conservar o patrimônio moral e cívico que
constitue o espírito da Nação Brasileira."

Para eS!!3 emenda, que também não temo título de ori
~naIidade, já que se encontra semelhante na Constituição
de Waimar, apresentei a seguinte rápida justificação: .

"O ensino moral c cívico, inspirando-se na formação
histórica e nas aspirações de um .povo, é quem póde manter,
dentro de um pais, a consciência nacional una através dos
tempos. No Brasil, ainda em formação, a·necessidade ào dis
positivo é evidente. Dadas as grandtls dificuldades decorren
tes da enorme extensão territorial e da falta de comunica
cões, e atendendo-se ainda á facilidade de que são cerca.ãas
a imigração de outros põvos e a importação de doutrinas
exóticas, temos a obrigação de impedir a fQrmação de nú
cleos dispersos e desagregadores da unidg,de e da consciên-
cia nacionais." .

Antes de esclarecer melhor esta justificaoão, aIongando
a devo manifestara minha alegria verificando que, partidas
de deputados diVersos, tel:lm as emendas paulistas um senti
do só: o sentido nacional. Isto ';IUe verifico, ·a!irmo-o não
como uma justificacão de atítude,que, aliás, se justifica por
s! mesma, isto é, pela sua· história, mas eomo quem, inter
rompendo um determinado trabalho, vai verificar se. o mes
mo traz o mesmo sÕpro de seus·avós a mesma marca de casa
e de família,' a ga.rantia, enfim, de que o trabalhador con
tinua êle mosmo.
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, Silo P3ulo sobe, de fato, á tribuna, pal'l8. procurar, re
gulando a imigração, a formação de um tipo étnico eminen
temente nacional; sobe á tribuna para dÍZilr que perdem a
sua cidadania, os que, homens e muIheres, em idade de ser
viço militares, não prestarem juramento á bandeira; sóbe á
tribuna para defender uma nova discriminação de rendas
que liberte os Estados pequenos e pobres da subserviêItcia
política á União; sobe, mais, 'para obriga.. a intervenção dos
Estados na assis~ncia social, que ~le, São Paulo, já. tem,
independent.emente do poder público, estadual auxiliado pe:a
iniciativa e pelo amparo particular; Sóoe, ainda, para, com
prejuizo ás vezes de suas convic«;ões particulares, defender
a religião e a íamflia. porquê constituem, ambas, fundamen,
tos da sociedade brasileira.

Evidenciam-se, assim, para alegria minha:
a) o mesmo ritmo secular das bandeiras, que é o

"leif.-moliv" dos graIU:les movimentos pa!1Iistas, sempre ex
f.l'avasando fronf.eira.s: categuéses, recuo dos limita dG
~rasil, Independência, Abolição, Repdbüca, RevoluÇão, pela
.ordem. de 1932; .

11) permanência, como lastro dos movimentos paulistas,
do "senso da realidade", oomo j. mosLrou o Sr•. Ribem,
.couto .

sabem Lodosos brasileirOs que hoje voltam os seus
olhares para esta Assembléia, que, São ~aulo afirma sempre
.() seu desejo de "IConstituiçãorápida". Quel'em06,. de !ato,
·uma Constituição no mais breve espaço possivel de tempo.
·Mas essa pressa não quer nem póde excluir a justeu, a pos
sível pe1"feição, a medida provavelmente euta,a realidade. l!.:
para conciliar estas duas aspiraéões vejo-me obrigado a en
carar, sucintamente embora, '8 posiçáQ das últimas revoltÍ
çõ'es no Brasil, uma vez que a situação social e politica pre
cede, na elaboracãoconstitucional, á técnica jurídica.

Já escrevi há poueopara os jornais daRia e de São
Paulo, que a Revolueão (e eu cl1amo Revolução· todo o movi
mento lIe renovação, incorporificado, que vem desde 22). se
veiu como uma necessidade inevitável e inexoráve" por
quê, surgindo da própria alma popular, vinha sem rumo certo,
Não nascendo. de reivindieacÕ8s precisas, mas de um vago de
sejo de melhorar, formada de elementos heterogêneos, por
quê formada de todas as oposições, a. RevoluCão veiu en.;:on
trar-nos. ao povo brasileiro, no terr2no ideológico, de· mãos
vasias. E, para aumentar a inquietação, como já disse, puse
ram-lhe nas mãos a brasa da vitória. Que fazer da vitória'?
Vae mcto7'ibw. Decantaram-se algumas das correntes hete
rogêneas, não sem lutas, do bl6co central, conservador•. da
"I\evolução. Inventaram-&e algumas inovações, de última
:hora, como justificativas da vitória. Durante três anos an
-damos todos, e tontos, á procura de uma mística. Período de
·inquietação, de pesquizas e. de tortura. Alguns livros de in
dag~ões, infelizmente poucos: dos 'srs. Otávio de Faria
Martins de Almeida, Afonso 'Arinos de Meio Franeo, Tris1ão
de Ataide,José Maria do Santos. Que .mais? São Paulo não

·tinba tempo; nem osossêgo .para .meditação. E em três anos
·tlm povo não cria wn· arcabouÇO completo, um sistema orga-
·nizado de idéal. Basta de experiência. Faça_soe' a Consti-
··tuicio. . - ' .
· Mesmo assim estudaram os paulisbs, 'com carinlio e,
sobretudo, com realidade. a sltnaçlo atuàl do Brasil. Estamos
'aqui, porfanto, procurando (e perdOem-me os Sra. ConsU.
tuintes o emprego. de vocábulos tio desmoralizados) reajus.
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tar o tumulto de, idéias surgidas ultimamente á ' realidade
brasileira. Não queremos, pois, que a Constituiolo venha,
qualquer que seja,. só porquê Constituição. Que venha, más
de aCÔrdo com o pensamento médio do povo brasileiro. Ji;,
principalmente. não nos esqueCamos de que não legisIamó:l
soment.e para hoje. mas para o tempo mais duradQuro pos
sível.

Sabemos que meia dúzia de leis, téenicamente irrepre
ensfveis, só por .i~so não soluciona o nosso problema. Á
questão brasileira é fundamentalmente social, .econOmioa,
política. antes que jurídica. '

E. Sr. Presidente]. entre os grandes problemas que .s()
antolbaIn, não só li. tlonstituinte, mas ás últimas. g.eraçlSe~,
awlta, incoutestavelmen!e, o da Unidade ~aoiona1.

I Paía nascido, cómodisse o Sr. Afonso Arinos~ "sob o
.igno otimista da carta de Pero Vaz de Caminha", portanto
"porquemeufani&ta" de origem, tem o Brasil vivido ao ritmo
das erupções o dos remansos. Esta "noncha1ance" nacional,
se nos tem trazido grandes vantagens, é causa, tamb~m, de
'inumeráveis defeitos. Assim, os fatores que presidiram á
11OS5& colonização, descuidados, sem preeonceltos,' sem tabú.s
preestabelecidas (como o possuiam oscolon1Z&dores/america
nos, os puritanos da ·· ..May Flower"), lncorporaram ·definiti
vamente á raça o elemento indígena e o negro, naturalmente,
sem lutas nem ódi08,sem preconceItos de raça. Foi um
grande bem. Masêsse mesmo descuido, acrescidô da fé abso
luta no excesso da nossa imaginac;ão, vem permitindo que o
País vá caminhando ao sabOr das aventuras, das.'imi~s
diversas e indesejáveis, dos "ismos" importados. .

Acresce, Sr. }>residente, a cireunst.3ncia de: não ser o
Brasil um país unitário. A vasta extensão territorial, a falta
decomunicacões, o imperativo geográfico, "quasif.fsico",
obrigaram-nos ao reginle fe<rerativo. Somos uma·. FederaA;ão.
A Fede~o é para nós uma condícão de progresso, condí
010 de vida, .condioão. mesmo, de unidade. Liga-nos, a-pesar
dela, as mesmas tradicões da história, de rat'8, de famfli2!r de

. religiio; liga-nos a mesma Jingaa; liga-nos, no mesmo -las
tro' ineoneíente, a. edueaQ§o~comum; ligam-nos, talvez mais
do que tudo, as mesmas aspiracões, o desejo 'que temos,
,todOs, .de .uma .Pátria Grande. .,. .

Nem por isso, entretllnto,a nossa situaclio é eterna e,
dentro do regime federativo, se manterão, sempre' no mesmo
·"tonus· os Jaços que nos ligam. .

No absoluto descaso em. que vivemos, pelas nossas tra
dições, pelo nosso patrimOniomoral e cívico; no nosso Im-

. 'penitente amor ao ex6ticq. que. .nos faz receber de bracos
abertos toda a mercadoria intelectual ou humana que nos

'chega como a salsugem detados os p6rto,,;no :11ossodeS
preza rastacuéra a tudo. o que á nosso. porquê o est,rangeiro
é, a priori melhor; no nosso infantil conceito de liberdade e
de liberalismo, entendendo que o nosso 'Pais é a, Ntri.3. de
todos os povos - cedo chegaremos. a entender mais os qu"
~erain de róra que os que aqui dentro nasceram; cedo es-
'queceremos as .nossas tradicões, que sito nossas 'raÍZes
comuns e que nloimpedem, por ..isso, o amplo desenvolvi
mento .individual; cedo. não nos ,reconheceremos mais,
,homens do ,Norte, do Centro e do Sul, como jli .. muita :V8Z
Dão nos reoonhecemos e nas desprezamos. mutuamente.
homens do litoral e do sertão. . '.' '
·E nloconoorre para tanto apenas o "banzamento"'do
brasileiro. A poUtioa, como n temos feito· e como se tem re-

; ?
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velado - ímediatIsta e alternativista ainda desagrega
mais o Brasil.

Presenteados milhões' de analfabetos com o sufrágio
'universal de uma COI!stituiçáo mag1Íifc~ e inatacável em SI
mesma, na ausência de idéias amplas e nncionais, os parti
dos se· organizaram em função do poder local e regiol'lal.

Idéias? Já no Império, "nada tão parecido com um con
servador que um liberal". O pr6prio Imperador já não os
diferençava mais. Em 53 pergunta a Paraná - "Mas
Sr. Hon6rio, onde estão os nossOs partidos?" Na Rep1Thlic~,
quem conhecia o programa do partido adversário? Pergunlo
mais. Nas v-ésperas da Revolução de 30, conheciam-se mu,:,
tualmente os programas, os partidos em alianca eventuais?
Quem póde negar que a política se fazia entre bomens e .es
tados, em função do poder? A votação se fazia, com· as ex
ceções da regra, do eleitor com o cbdete 10caJ,desde com
o chefe do Estado, dêste com o Cbefe da União.

Nesta ausência de partidos nacionais, de idéias' que are
jassem o ambiente polí~ico brasileiro, a política tinha de se
faze~ regional: foi o revesamentodos Estados DD poder
central. Cada quatro anOl, como diz o brilhante espírito de
Gilberto Amado, o Brasil é invadido por um Estado. É a in
vasão quatrienal do poder e a instalação, cada quatro anos,
ainda no dizer do mesmo publicista, na Capital da Repú
blica, no COngresso Federal - nova ~nebra de uma nova
Sociedade -das Nações - das delegações das potências es
trangeiras. E, cada quatro anos,· a rivalidade dos .grande'
Estados concorrentes, e o ódio dos pequenos, incapazes de
uma atuação maior, gravitando como asteroides e á custa de
dívidas, como disse há pouco o deputado AleantáraMa-
cbado, em torno do poder central... .

Esta é a situação, Sr. Presidente, que uma COllStituiçio
não remedeia por si mesma. Cada vez mais se afrouxarão
os laços que nos unem. E qual a nossa atitude? A atitude
c1aquêles que não fazem de sua posição apenas um usufruto'!
fàvorecer .a desagregação? Cruzar os. braços,. assistindo, como
fatalista, á derroeada de um patrimOnio quadri-secular?
OpOr um dique violento ao fenõmeno? ou .prevenir?

Ninguém, eom responsabilidade, poderá oPtar pelas duas
primeiras soluções. Ninguém, com bom senso, pretenderá
eom medidas centralizadoras e coereitivas deter um povo
livre. Ninguém, portanto, será pela· soluçA0 violenta, como
o pretendia o anteprojeto, pois o efeito será contrapl'odu.
cente. Nem póde alguém dizer que o assunto lJlolleja de
importancia capital. Se há alguém que lbe não dê a impor
t~nciadevida, é porquê tem os seW:l horizontes~. limitados. .
:&ase entenderá que cada um se basta a si mesmo; que não
temos, nem teremos questões internacionais;.~e .os grandes
~roblemas sociais não nos afligem, nem afbgirlo' que as
miséria da Europa, da ÁSia, dos Estados Unidos, sÓ servem
para motIVO literário. Nunca lbe ·passa,. assim. pela cabeça,
que i) Brasil vive no Mundo. O problema sempre lhe parece
loeal, ile repercussão local, de solu~ão local. Para que uma
Pátria grande e f6rte? Já é'grande de mais... .\

: Ma!5 os que temos, boje, sobre os' o~bros, ~. respoDflabl.
'lidade das coisas públicas, tem~, trlmbém a obrigação de

procurar uma providência em benefício do· povo querepre:
sentamos. O povo. o povo brasileiro, descansa em' nós. Esa·
mos aqui· para pensar e resolver por êle, afastados. das pai
'%&la que, porventura, o devorem no momento.'
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Quero trazer também a minha. contribuição. Vejo um
remédio: o fortalecimento da conciência nacional e a forma
ção, com essa conciência, das éHtes dirigentes do Paf6.

Ainda ontem publicou o Sr. Afonso Arinos mais outro
livro - "Preparação ao Nacionalismo", de· onde tiro este·
trecho: "Se o.Brasil possuisse o dobro de habitantes ,que
hoje possue, com a mesml:l. falta de espírito nacional,' seria,
provavelmente, impossível, para sempre, a iorma«;ãode U'D
verdadeiro Estado Brasileiro".

}'alei em elites dirigentes do País. É que me parece,S:;·.
Presidente, que a. formação da conciência nacional, si salva
a Nação e o Estado, não salva a República. '

Sr. Presidente; Eu, que defendo aqui com a minha ban
cada ,princípios que não diferem dos da Constituição de 91
senão em pontos que procuram atualizá-la, eu sou,. t.a.mbém."
um descrente do êXito das suas virtudes. Não vai nisto Dt
nhuma atitude contraditória, como explicar~l adiante.

Entre os estudos, trabalho, livr~s, publicados nos últi
mos anos. oostumo destacar, como não tendo perdido a sua
atualidade, um inquérito de "escritores da gerál;ão nascid.-.
com a República", enfeixado em . volume sob o título "...
margem da história da República", impresso. e logo esgota
do em 1924. Não perdeu,oomo disse, a sua atualidade. Essa
g~racão, que responde ao inquérito, cOl14tituida dosnomeà
os ·mais brilhantes da nossa pesquisa política e so:cial não
tem feito senão reafirmar, desde 24 até agora, os seus ponto&
de vista e creio que hoje, 10 anos passados e 10 anos dere
voluções não hesita em ter nos lábios os mesmos" idéas
crenças e afirmações."

Nêsse volume encontra-se um estudo que reputo admi
rável, subordinado ao título "O Idealismo na . Constituição"
e assinado por Oliveira Viana, grande espírito e grande in
teligência, que vem oonfirmar a regra de que as revoluçõe&
queimam, de inícw, os técniOOs. Na realiãade, o Sr. Oliveira
Viana lembra, com outros· sociólogos que ousam falar em
"realidade brasileira", a política de Alberto TOrres. E a visão
de Alberto TOrres foi a.braçada, ultimamente, por alguw.
elementos que, sem ideologia já formadas, andaram de ur
gência á procura de justificatvas para a vitória. E comD
em nosso país, como já tenho dito várias vezes, as persona
lidades projetam os seus defeitos sObre as idéias que abra
çam, contaminando-as para sempre. o Sr. Oliveira Viana.
vai desaparecendo na voragem dêstes tempos saturnianos,
tempo~ em que, de tão citadp, Alberto TOrres a alguns p..
rece VIVO e seu nome assume uns ares '/agos de tenente
interventor.•.

Mas, voltando ao estudo do Sr. Oliveira Viana.
Não quero expOr aqui toda. a série de argumenta«;ões

levantadas pel~ ilustre sociólogo em todos os seus livros.
Não o faço para não me alongar, provocando, talvez, discus
sões que me a.fastariam do fim a que procuro chegar. Assim.
não quero discutir se "estava muito longe d~ grandeza épica
da ConstituinLe Imperial a Constituint·e Republicana". Nem
afirmar que, contrariamente á Constitunte Imperial,ondet
avultavam os grandes estadistas, todos emanados autenti~
camente do povo. na Constituinte Republicana "já as p'r6
pria.s fontes de' sua autoridade, através dQembuste do famoBOo
regulamento Alvlm não 8l'am de pureza absoluta", como
tambem de seus deputados 'nem todos tivessem aCCinei~n:"!
cia real de sua mis3ão - "ar:r:ivistas muitos", pois o "grupo.

-republicano era, realmente, uma minoria .insignificante" 6-

VOL~ IX 17
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"os velhos quadros partidários - o grosso da massa políLi
cante - se tivessem fracionado em pequenas claus." Há
muitas injustliças, na minha opinião pessoal, nesse Juízo de
Oliveira Viana. Também segue afirma.ndo notável sociólogo
que em 89 tudo conspirava para o fl'aCllS8O dos idéias repu
blicanas. ~stes ideai~, que .o Sr. Oliveira Viana. põe na bôea
dos que êle chama de "insignificante mmoria republicana",
sem conciêneia ainda nítida de sua função, seriam as fór
mulas vasias dos "imortaIs J)I'Jncípio~", do "r6gime a"
opinião", da soberania do povo", da "organizaA;io federati
va", da "democracia", etc. Todos idenis "destinados' ao ft:~
casso por não poderem ser ObJetIvados. E não poderIam sê-lo
por duas ordens de fatores. fatores dependentes: ~o - d~

momento histórico; 2° - da própria ·nação.
Ao momento histórico, com efeito, em que se fez a Cons

tituição de 89, faltava uma classe dirigente que tivesse, ní
tida, uma noção "sintética das aspirações dos evangelizado
res CO novo regime"; demais, as condições econÔmicas do
momento, com a "abolição' do trabalho servil e a profunda
perturbação da estrutura social" criaram um "meio agitado
e instabilissimo". "situação menos própria para as atitudes
de&preendidas e desinteressadas, indispensáveis á objetivação
dos altos princípios idealistas consubstanciados no texto da
Constituição.

:estes mesmos altos princípios .idealistas niopoderíam.
demais, subsistirem sua pureza já que, oonforme observa
ção do mesmo autor (observação tanto mais justa quanto
coincide exatamente com outra do Sr. Gilberto Amado, em
seu trabalho sôbre as "Instituições políticas e o meio social
no Brasil") a "aristoc:-aciabrasileira, deslocada da sua gran
de· indústria da terra. passou a encontrar no· Estado,··· uma
nova base econômica, com a indústria do emprêgo público".
Não iDe recordo, Sr. Presideníe,exatatnente, da frase do Sr.
Gilberto Amado, a propósito da mesma constatação. Pa
rece~e a seguinte - "indústria que seria uma nova forma
de comunismo, pois &.ssenta no erário público".

E o Sr. Oliveira Viana conclue, amargamente, um doS
capítulos do seu estudo - "Está claro que, num ambiente
dêstes, tão trepidante e perigoso, Ariel, isto é, a Constitui
ção, não podia sentir-se bem e só lhe restava alar-se no ar
sutil". ,

Na realidad'e, Sr . Presidente, e aqui estou 'Plenamente
de acOrdo com o Sr. Oliveira Viana (e não estou só, feliz
mente) os princípios da Constituição de 9f, pelos quais ainda
nos batemos hoje, atualizados que sejaI!I (e eu darei, adiante,
a razão dêste. aparente paradoxo) assentam em uma coisa
que não existe entre nós; Mrmolmente organizada:.a opinião
pública. "Todo o mecanismo do regime estabelecido na
Constituição gira em torno dessa presunção central. O que
alf se institue é, com efeito, o regime democrático; portanto
um regime que deriva da "vontade do Povo Soberano, mani
festada pela Opini:io Pública. Daí esta instituição basila-r: 
o sufrágio universal.

E eu pergunto, Sr. Presidente. Onde está. no Brasil,
normalmente organizada, forçando os·governos, orientando-os,.
vigiando-os, a opinião pública? No sentimento abnegado do
interE*;se público? Mas onde está o sentimento do interesse
coletivo?

Na solidariedade de clasS'e?- Temos, por. ventura, senão
com raríssimas exceções, em que' pese a opinião do meu
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amigo D~11tado Abelardo Marinho, classes orgal)iza'das" a
não serem as classes al'IDadas? O~e, JJ1'~mo, senão em muiU
raras, a conciência àe classe? ~

Nos partidos políticos? Onde os partidos nacionais? Não
serão, antes, agremiacões de interesses municipais e de ca
ráter meramente regional? E o "groSSO do nosso eleitorado,
que está no campo, dêle 9/10 terão independência. de opi-
nião?" .

Não, Sr. Presidente. As fórmulas não nos podem afas
tar da realidade nacional, expressão que cito com o devido
respeito aos 51'S. Constituintes.

E a lIOssa realidade política é essa. Vê V. Ex. que nã.;
abordo a nossa realidade social ou econOmica ou histórica.
Deixo para !az~10mais tarde ou para que outros, mais com
petentes e mais ilustres o taçam perante esta Ass~mbléia.

Mas, Sr. Presidente (e aqui começo a justificar a minha
atitude), a nossa realidade também é feita dêsses idealismos,
embora errados na origem. O nosso povo, pela sua forma
ção histórica, pelo seu desenvolvimento social, pelas aspira
ções que criou através .{ séculos, é profundamente liberal
e crê com firmeza e esperança, com convicção inabalável, nos
princípios que o vêm· acalentando e que aqui chegaram tra
zidos já no bojo das caravelas de Nassau.

Embora os princípios constitucionais por que nos bate
mos, convictamente, pairem, CoDlO Ariel, acima mesmo das
suas mãos erguidas, o povo brasileiro, preso e algemado á
terra, não como Caliban, mas pela sua própria contingência,
respira, alimenta-se, vive dessa ideologia. que já faz parte
de si mesmo, já está incorporada ao seu "eu", é condição vi
tal de sua existência. E como tal. como eondicão de vida, é
que devem ser aquí mantidos, reSpeitados, mas, principal.
mente, corrigidos.

Não tenho a pretensão de trazer a esta Casa, eO'l:n o pouco
dos meus recursos e a falta da minha autoridade pessoál,
uma solução para o caso. Seria, mesmo, ridículo, que eu me
animasse a sintetizar numa fórmula de equação, todo o pro
blema do Brasil, assim como num decreto, toda a sua solucão.
Outros procurarão com o mesmo ti to, em nosso país, uma
solução mais racionai e mais real para a nossa situação eco
nômica c financeira; outros, ainda, tentarão, com as. facili
.dades dos transportes, unir o povo brasileiro, veiculando os
problemas da nacionaiidade e facilitando-lhes a solução; ou
tros procurarão difunC;ir o esplrito corporativo; ou organiza
rão uma'''justiça pronta; expedita e eficaz"; ou procurarão
alfabetizar o Brasil.

Nem 'Penso, Sr. Pre$idente, que os decretos criem, por
si sós, a bemaventurança. .

Mas o que me parece é que precisamos, já. não mais adap
tar as nossas instituições á. nossa realidade (porquê não te
mos tempo, nem recursos, nem soluções prontas, nem co
nhecemos completamente esta famigerada. realidade) mas
mantê-las, ainda que divorciadas da nossa condição geral,
tuteladas por élites dirigentes.

Não é uma solução minha; n-em creio que alguém possa
ter alguma coisa. de propriamente sua, nascida espontanea
mente de si' mesma, como Minerva saiu, toda armada, da
cabeça de Jupiter. Não é, também, a solução única. É, ape-
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nas, um doa recursos de que podemos dispor, na nossa indi
gência, recurso lento, moroso, mas seguro, se orientado para
uma alta preocupação nacional.

Não nos queiramos iludir, pois quen6s todos constata
mos o fato: ·a direção política do Brasil tem sido confiada,
em toda a história da República, á políLica partidária regio
nal, o que é um fatade desagregação. Ainda mais: os nos
sos homens públicos têmsido, em sua grande maioria (e não
lhes cabe, nisto a menor culpa, pois a nossa formação é essa)
expressão fragmp.ntária· de partidos e, portanto, na sua ori
gem, expressão eleitoral de fam!lia ou de município. Não
lhes cabe culpa, reafirmo. Ou antes, tanto lhes lflbe como
a mim, como a todos n6s. Nem nego que muitos consegui
ram despir-se de preconceitos e compromissos anteriores,
razendo, dentro do! limites impostos pela sua contingência,
o que melhor poderiam fazer pelos destinos do Brasil.

Quero tão sómente fazer ressaltar uma. feição inquieta
dora, porquê instável, do problema brasileiro.

E vejo, no meu otimismo, um remédio na formação das
élite8. ~lite8que procurarão solucionar os dois males que
apontei, i·mprimindonão s6 um ritmo nacional á adminis

. tração e á política. brasileiras como também, e por isso mes
mv, corrigindo o divórcio existente entre a nossa condição e
as nossas aspirações.

A emenda que apresentei e que apenas insinua, timi
damente, a manutenção em nosso ensino do patrimOnio mo
ral e cívico que constitue o espírito da. nação brasileira te
ria, para mim,.se lograsse o meu objetivo que é o de chamar
a atenção dos Srs; Constituintes para a nossa questão fun
damental, o mérito. de trazer a possibilidade de, em dis
cussão em plenário, efetivá-Ia com o ensino universitário.

~na Universidade, Sr. Presidente, que vamos encontrar
o remédio para a situação que apontei.~ lá que se devem
formar, dentro do mesmo espírito de amor á terra onde
nasceram e á Nação que vão organizar, as nosas geracões
de homens públicos que terão sObre si a tremenda respon
sabilidade dos destinos da Pátria e do govêrno do país.

O SR. .A.RÃo RABELO -Creio que êsse espírito, ou essa
formação, deva partir da escola primária, porquê o indivíduo,
quando alcança uma universidade, já vem viciado, já traz
o .mal de origem. A meu ver, o grande estímulo deve· vir
da escola primária, reforçado pela secundária.

O SR. ALMEIDA CAMARGO - A solução 6tima, ideal,
é difícil. A solução universitária é, para o Brasil, de emer
gência.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Sobretudo, colocando o pro
blema no terreno em que V. Ex. o colocou: o da formação
dasélites.

O SR. ALMEIDA CAMARGO '- Não penso que a simples
alfabetização possa resolver o problema.

O SR. .ARÃO RABELO - Nós, que conhecemos a suposta
realidade, vemos que o nosso estudante quan.io chega á
universidade já traz êsse mal de origem.

O SR. LAURo SANTOS - Aliás a universidade no Brasil
é um grande mal. O Brasil éum país de.doutores. O douto
rismo tem a preocupação de formar funcionários públicos
e políticos. .
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o SR. ALMEIDA CAMARGO - .Acha V. Ex. que é de
feito das escolas superiores?

O SR. LAURoSANTOa - Da. educMãosuperior, que devia
ser regulada, e não é. No Brasil, aeducaçáo das massas é
problema. mais sério do que a educação das élites.

O SR. ALMEIDA CAMARGO - O critério universitário
moderno é intei·raOlente diverso: não visa formar doutores,
mas cidadãos, antes de tudo.

O SR. MÃo REBELo - Perfeitamente; formar cidadãos.
O SR. FImRE[RA DE SOUSA - Formar uma. élite de pen

samento.
O SR. ALMEIDA CAMARGO - Não estou aludindo ás

unive~sidadesde !ac.hada que e~ist.em no Brasil.
O SR. ARÃO RE8ELO - Acho que se devem formar nas es

colas cidadãos cheios de· estímulo ·e coragem.
O SR. V&RGUEIRO CÉSAR - A pouca cultura que temos,

p.ssa mesma 'Vem das fa~uldades de Direito do Recife e São
Paulo, e de Medicina da Baía e do Rio de Janeiro. É delas que
dimana quasitoda a orientação intelectual brasileira.

O SR. LAURO SANTOS - Toda a desorientação brasileira"
vem das universidades.

O SR. V&RGUEIRO CÉSAR - Se se suprimir essas escolas,
de onde virá a cultura?

O SR. L"URO SANTOS - Devemos forInar a. mocidade
para. a realidade brasileira. e não para as academias, para a
política, para () funcionalismo 'Público.

O SR. VEflGUElRO CÉSAR - Uma universidade s6 pode
concorrer para elevar o Brasil, em CIÚa1quer sentido.

O SR.FImREIRA DE SOUSA -O orador está encarando o
assunto por onde deve ser encarado.

O SR. MÃO REBELO - - Aliás, estamos ouvindo a ora
ção de S. Ex. com o maior interesse.

O SR. ALMEIDA CAMARGO - Como ía dizendo, Sr.
Presidente, SÓ a formação de uma conciência coletiva, por
isso mesmo' que conciênoia-nitída, tirme, estável; uniformE',
sem prejuízo das orientações individuais, porquê nascida das
mesmas tradições, das mesmas aspirações, e, portanto, com
a meSOla responsabilidade; nacional, porquê fundamentada
num lastro comum de formação racial, de língus. de histó
ria, de religiosidade, de família; s6 uma conciênciacoletiva
assim formada poderá orientE.r as nossas organizações polí
ticas no ruOlO da política nacional, rea1ízando~se.o fenO·
meno que Renan definia como sendo a "emanaoão de uma
espécie de sufrágio l.iniversal quotidiano ft

•

Não bastam, Sr. Presidente, para nossa solucão, os re..
médios qua não venham animados de um sentido coletivo,
desinteressado e comum; não bastam as virtudes do voto se
creto e outras do nosso C6djgoEleitoral, já. de si magníficas
e que não hesito eIn proclamar a melhor conquista da revo
lução; não basta a alfabetização em massa, se (lS que lêem
entendem que tudo que é nosso não .presta: não presta a nossa
gente, a nossa história, a nossa literatura, o nosso conforto.
Nossa cult1l1"a é com efeito, toda importada e sem uma di
retriz social ou políti~a útil para o Brasil~ Literatura, por
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exe'inpId, de diletantes. Os <ibe~FesoIvem os nossos pro
blemas de povo incipiente e sem grandes casos sociais, tra
zem a óItima novidade do óltimo navio francês OU russo ou
americano. Dessa minoria. do litoral, que tem constituído. a
fina flor da nossa civilização, a maioria que conhece MarceI
Proust, nunca. leu Machado de Assis e nunca ouviram fal'ar
em Alberto Tôrres OS que solucionam o nosso pequena pro
blema social com o mais recente "ismo" internacional. A as
sim por diante.

Que dizer, então, da nossa hist6ria,fundamento da con
ciência nacional?

Ensinada intermitentemente, mais como obrigação re
gulamentar dos dias festivos que como móvel afetivo, não
pode nem mesmo aspirar a ser um simples objéto de inte
res~. Caíram-me sob os olhos, recentemente, as estatísticas
realizadas com o auxílio de "testa" mentais, nas Universida
des americánas, para a pesquisa dos principais !at6res de-
terminantes da conduta individual. .

Enquanto 50 °1° da conduta individual é co!1dicionada
pelas influências paternas e 30 % pela influência dos com
panheiros, amigos, colegâS, somente 2 décimos por cento
cabem á influência do ensino religioso. Esta constataçáo,
que vem trazer, com certeza, bastante tranquílídade ao
Deputado Guarací Silveira, se mostra a mínima percentagem
devida, na conduta humana, á acão do ensino religioso e
que ainda deveria ea.lar mais pelo atrativo do mistério, já
oferece uma amostra GO que pode ser, entre nóS, o ensino
da nossa hist6ria e das nossas tradições, tão descurado .e
tão monotonamente ministrado.

Vólto, então, á solução uniVerSitária. Mas ~s de ex
pÔr a minha maneira' de entender o sentido verdadeiro ou,'
antes, que entendo verdadeiro, do conceito de Universidade,

'Que aqUi estli, aparenteméttte, fazendo o papel de uma D1e-
. dicina milagrosa, :p8naJcéa:, chave· de todos os problemas,

quero mostrar á Assembléia,. que esta medida é a preconiza
da pela grande maioria, senão pela totalidade dos que, atu
ando ou não, efetivamente, na política do país, labutam si
lenciosamente quasi no estudo e Dá pesquisa. das nossas rea
lidades. seus nomes são raramente· citados nesta Casa. São
nomes de brasileiros que, nem' todos, conseguiram chaInar a
atenção nacional sObre seus trabalhos,. poucos, nem t.odo~
bons, mas nossos. Ainda cedem o passo aos juristas e aos
sociólogos de outras terras. E na precariedaâe dêste meu
supOsto discurso, sálve-se, ao menos, a oportunidade que
tenho de chamar o interesse do povo brasileiro para aqueles
que estão auscultando as nossas angustias e as nossas aspi
rações.

Vou, pois, citar. Q que já pensámos sObre o assunto.'
Trazendo citações para este discurso. dou-lhe, também,o
maior mérIto. Não desejo mais que trazer, como .já disse.
para os anais desta Assembléia, e portanto para toda a na
ção brasileira, numa comovedora e quasi unanimidade. a
opinião que anda dispersa e esquecida pelos jornais velhos
e .pelas estantes de livraria. "

Não vou, também, entrar na parte propriamente his
tórica da Universidade no Brasil, assunto para demorad!ssl
ma exposição, e que não cabe dentro do ponto de vista
em que me quero colocar. Não indagarei, assim. se' os ho
landezes, antes de sua expulsão, já tID..'iam assentado a cria
'ção da Universidade no Recife; se teriam tentado a. sua
fundação, no Rio de Janeiro, os frades franci~canos, eJ'.!l fins
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do século 18; se os incoxHidêntes de Minas já traziam, em seu
programa, uma Universidade cm Vila Rica; se houve iden
.tica tentativa no Rio de Janeiro, ao tempo do conde de Re
zende; ou se' a Baf~ já oferecia. em 1808, 80 contos ao
prfncipe regente, para a sua fundação. São, antes, pergun
tas de interesse histórico.

Lembrarei. somente, para garantia da minha exposição,
que a solução .univeI:sitária vem sendo a apresentada e leoo
brada por quasi todos os escritores que, antes e depois 'da
revolução de 30, ·se têm in~essado,acimada política par
tidária e das paixões revolucionárias - e, o que é mais
notável :- depois de apreciarem quasi da mesma maneira
as causas· dos desatinos do Brasil - pelos destinos da nossa
gente e da nossa terra.

Não sei de trabalho mais notável QUe o discurso pro
nuooiado em 5 de .Agosto de :1903, na Caroara Federal, pelo
Sr. Gastão -da Cunha. Não posso resumi-lo, que é longo.
Mas ainda hoje é tão atual, tem tanto sabOr em 1934, que
não hesfto em pedir, para que se não perca pela distancia do
tempo, a sua transcrição integral nos anais desta Assembléia
Nacional Constituinte. Já Msse discurso, um dos mais no-

. táveisque se pronunciaram no recinto da Camara Federal,
o Sr.' Gastão da Cunha, ..justificaDlio um projeto de lei que
reformava a nossa organizac;ão do ensino pela implantação
do regime universi~io, modelado em seu tipo mais aper
feiçoado e liberal", fazia-o, mais atraído pelo "aspécto polf
tico-social da reforma" que, propriamente, pelas "questões
técnicas do ensino". Seu estudo é. quasi completo para a
época. Depois de citar o parecer do Ginásio Nacional, rela
tadopelo Sr. Pinheiro Guimarães e que terminava afirman
do que· a Universidade seria "o remédio que deverá impedir
a desagregação dos elementos constitutivos da nossa pátria,
coisa i que se nos antolha como uma ameaça e um cast~
pela nossa imprevidênciapolítíca". traz a opinião de Roca
1ort., de seu livro, então recente: "A unidade moral da Uni
versidade" • Depois de afirmar que "uma sociedade só pode
durar enquanto pasme sentimentos comuns, um ideal 00
mu~ capaz de determinar em todos os seus membros, nas
circunstancias graves da vida pública. reaçÕes sinérgicas 
"acrescentava, mais adiante, aquele profes~or: "tirante o
Exército, eu só vejo uma instituição capaz de corresponder
á obrigação, entre todas delicada e nobre, de manter a noção
indi.:-j)ensável· da comunidade francesa e de lhe· preservar a
eXietência: - a Universidade. As universidades alemãs
desempenharam êsae papel magnífico em relação á naciona
lidade germanica; se nós, conciêntemente ou não, o abando
nássemos, por amOr de teorias que se. nos afiguram Mas,
carregaríamos justamente perante a História com a respon
sabilidade de teraeelerado a desagregação do nosso país." .

E mais adiante, citando Izoulat, nêsse "grande papel
desempenhado pelas universidaqes, como' instrumento de
govêrno e de progresso científico:

"Quando a Inglaterra quer assegurar o. seu domínio na
Normandia,· funda a UniverSidade de Caen .(1436); Quando
a Espanha quer consolidar o' seu po(ler nos Países Baixos,
funda a Universidade de Douai (:1572). Quando.a Alemanha
resolve germanizar a Alsácia Lorena,. depois de 1870, com~
ça pela reconstituição completa e total da Universidade de
Strasburgo.Quando, na Inglaterra, o partido "whig" quer
cODstitujr para as .suas .opiniões um centro, um foco, um
órgão, funda a Universidade de Londres, para opÔ-la a Qx
ford, centro de turismo. Na Bélgica, em 183i, quando o par-

,



tido liberal quer· lutar eficazmente contra a influência cató
lica de Louvain, Liége e Gand, funda a Universidade em
Bruxelas. Depois de Iena, para reerguer o seu prestígio
militar e político, a Prússia funda a Universidade de Berlim
(1810). É preciso - diz, então, Frederico Guilherme -que
o Estado' supra pelas suas forcas intelectuais as forcas físi
cas perdidas."

"Eis o papel social das Universidades", que não exclúe,
como pode parecer á primeira e rápida análise, o amplo de
senvolvimento individual na medida das, suas possibilidades
e competência. A êste argumento em contrário, já re$pon
dia, para hoje, o Sr. Gastão da Cunha:

"Aos espíritos exageradamente individualistas esta as
piração de obrigar a minoria pensante e diretora de uma
nacionalidade· a passar pelo mesmo crivo pareceria um re
trocesso, uma violencia, uma quebra de espírito de iniciati
·va, um atentado·ao que de mais fecundG existe no espírito
humano, a originalidade. Mas além, de que os fatos estão em
franco desac6rdo com êsse preconceito histórico (e basta
o exemplo alemão, de tão fecundas individualidades), não é
racional acreditar-se que o regime universitário, unifDrmI
zando as concepções. gerais, organizando sob os mesmos
preceitos o substractum das diversas disciplinas, imprimin
do-Ihes o cunho do regime,. que aquela 'Uis O1'ganisntri:l: te
nha a forca nefasta de tolher. os benefícios da iniciativa in
dividual, impedir as necessárias diferenciações, suprimir
vocações irredutíveis ou tolher a energia eriadora· das inte--
ligências•..". ~

Até aqui, em apanhado rápido, o Sr. Gastão da Cunha.
Sucedem-se, de então em diante, os estudos, pesquisas, tra
balhos, solucÕes. Enumero aqui alguns, sem eritério erono
lógico, com o defeito de omissões, mas sem citações longas,
não só para não cansar mais os Sra. consUtuintes (com per
dão dos autores citados) como porquêpoderáo os que Só
interessem pelo assunto, ir buscar, na própria tonte, as ra
zões da argumentação.

Vejam-se, assim, o número da Revista Brasileira d6
Educação, inteiramente dedicado ao assunto, publicado em
1929' onde se encontram as opiniões do Sr. José Augusto e
do Sr. Alvaro Osório de Almeida. Daquele, tiro estas pala
vras: "Não hesitamos em responder que o sistema de Uni
versidades deve ser o preferido. Elas alio mult.o Il'Iais aptas
que as escolas isoladas para·a .preparação daélíte realmente
culta de que a Naoão tem indecllnavel necessidade; são laços
os mais estreitos de solidariedade intelectual amoral a
prender em um só pensaoento e em um só sentimento as
energias várias surgidas em todos os pontos do Brasil"; ve
ja-se, em S. Paulo, a representação que em 1931 fizeram
os bacharelandos em Direito ao ministro da Educaclio; o
trabalho do Sr. Braz de Sousa Arruda; a notável conferência
pronunciada em Belo Horizonte, na Associacão Universitá
ria, pelo Sr. Francisco de Cámpos, então ministro e uma.
das mais altas mentalidades do pais sObre a ..ACão da Univer
sidade na renovacão moral, intelectual e política do Brasil";
a aula de ençerramento dos cursos universitários de Minas,
feita em 1931 pelo Prof. Magalhães Drumond; as respostas
dadas ao inquérito promOVido pela Associação Brasileira de
Educação pelos Srs. José Emidio Rodrigues Galhardo, Olintc
de Oliveira, Pandiã Cal6geras, .Tobias Moscoso, Tristãode
Ataide; as respostas 4adas ao inquérito já citado sob o título
de ','A margem da história da República", respostas dos Srs.
Carneiro Leão, Celso Vieira, Gilberto Amado, Jonatas Ser-
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rano, José Antônio Nogueira, Oliveira Viana, Pontes de Mi
randa, Ronald de Carvalho, Tasso da Silveira, Tristão de
Ataíde, Vicente Licínio Cardoso, onde ressaltam o problema
da nacionalida.de e a solução das élites.

O manifesto' dirigido ao povo e ao govêrno, intitulado:
•A reconstrução ed,ucacion'cil do Brasil.... recentemente lan
çado pelos Srs. Fernando de Azevedo, Afranio Peixoto e ou
tros educadores. Finalmente, os vários volumes dos senho
res Afonso Arinos de Melo Franco, Gilberto Amado, Tristão
de Ataíde, Oliveira Viana, Azevedo Amaral, Vivaldo Coarací,
CaJógeras, Otávio de Faria e outros.

Ainda muito recentemente, sábado, o "Jornal do Comér
cio~, publicou magnifica conferência do P:r<Yfessor Porto
Carreiro, na abertura dos cursos da Universidade do Rio de
Janeiro, e, na semana passada, a imprensa desta Capital,
trouxe a entrevista que o Professor Almeida Prado, de São
Paulo, deu a propósito de determinado assunto, onde abor
dou, a questão universitária e a solução do problema político
do Brasil pelas élites.

Mas, Sr. Presidente, como deve ser encarada a Univer
sidade, ou mlehor, o ensino universitário, para que possa
preencher as suas altas finalidades, justificando-se a sua
criação no Brasil como laboratório de élites?

Não me estendo hoje sObre a evolução do conceito de
Universidade. Esboçarei, apenas, aquele sob o qual eu o
entendo e que se inspira todo ou quasi todo na magnifica
obra de Or1ega y Gasset, que o vem desenvolvendo esplen
didamente através os seus estudos, culminados na "Mision

.de La Universidad".
Raciocinemos com Ortega y Gasset.
O que tem sido, de' uma maneira geral e tomada como

média, o ensino superior universitário em nossos dias?
Responde o eminente publicista espanhol: em duas coi

sas: 4) o ensino das profissões intelectuais; b) a investiga
ção científica e o preparo dos futuros investigadores. Isto
é: "a Universidade ensina a sel' médico, farmaceutico, advo
gado, juíz, etc. Além disso, na Universidade se cultiva a
ciência, investiga-se, ensina-se ciência". E ainda mais, va
gamente estudadas, ministram-se disciplinas como fisolo
fia e história, a cujo ensino se dá o nome êrroneo e pedante
de "cultura geral. " Vê-se, portanto, daquí, que "cultura ge
ral", é. um têrmo compreendido no sentido impreciso de
"conhecimento ornamental" do espírito do estudante. Resí
duo, portanto, .e já sem mais razão de ser, do que constituia,
única, exclusivamente, o espírito universitário da Idade Mé
dia, que se ent..egava somente á cultura, abandonando as
ciências e 'as profissões •. "Pois o que hoje se chama de C\l1
tora geral, não o era. para a Idade Média; não era ornato
do espírito ou disciplina do caráter; era, ao contrário, o sis
temo de idéias sôbre o Mundo e a Humanidade, que oho
mem de então possuía. Era, pois, o repertório de convicções
que haveria de dirigir, efetivamente, sua existência."

O raciocínio de. Ortega y Gasset é claro e inatacável:
"A vida é um cãos, uma confusão. O homem se perde

nela. Mas sua. mente reage ante essa sensação de naufrágio:
trabalha por encontrar na floresta "vias", "caminhos", isto
é, idéias claras e firmes sôbre o univérso, convicções positi
vas sôbre' o que são as coisas e o mundo. O conjunto, o sis
tema dessas idéias é a cultura, no verdadeiro sentido da pa-,
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lãvra; não. é portanto, simples ornamento do espírito. Cul
tura é o que salva o homem do naufrágio vital, permitindo
lhe que viva sem que sua vida seja tragédia sem sentido".
É necessário viver-se á altura dos tempos e, especialmente,
á altura das idéias do tempo.

Isto é que deve ser, antes de tudo, missão da Universi
dade. Primeiramente, dar ao homem idéias claras, sintéti
cas, sObre as idéias do tempo, dando-lhe portamo, possibili
dades de vida. Só depois é que transmitirá o ensino das pro
fissões. E depois, só depois,' cuidará ·da investigação ci~ntf
fica e da educação de novos homens de ciência.

Já não necessito, evitando alongar um discurso, trazer
a diferênça que existe entre cultura, ciência e profissão.
Basta, para resumir Ortega y Gasset, afirmar que nem toda
a cultura é científica (pois houve, na antiguidade, culturas
notáveis, quando a ciência. era incipiente ou quasi nula),
como nem toda ciência pode consituir cultura (pois grande
parte dela é somente técnica científica. Também a profis
são é distinta da ciência. A medicina, profissão que dispõe
dos maior.es cabedais científicos, não é ciência. ..A missão
desta é de investigar, de criar problemas". A daquela, a
de "apresentar soluções". Se científicas, melhor.

Observa-se aquí o absurdo de se ensinarem algumas
raras disciplinas sob o pretexto de "cultura geral", simples
ornamento do espírito; o absurdo de se pretender criar ci
entistas e ensinar ciência; a, principalmente, o absurdo de
acreditar-se na possibilidade de se ensinar tudo ilto dentro
da curta vida humana. "Como 'a escassez é o princípio da
atividade econOmica", também a escassez do tempo é o prin
cípio fundamental do ensino.

"Urge, portanto, organizar a ciência do ensino, seus
métodos, suas instituições, partindo-se do humilde e nítido
princípio de que a crianca, o joven, é um discípulo, um
aprendiz, o quer dizer que nlI.o pode aprender, tudo o que
se teria de ensinar-lhe. :e o princípio da economia doen
sino. "

A Universidade sendo, antes de tudo, cultura, preparo do
homem é, também preparo do cidadão. Preparo do hom~m
para que se ponha á altura das idéias do tempo, para que
possa viver a vida. Preparo do cidadão, para que se ponha
á altura dos problemas, da situacão, da sua Pátria.

É assim que entendo a Universidade no Brasil. Um la
boratório para as ~erações; laboratório onde, sem prejufzo
do ensino técnico, profissional, sem prejuízo do encaminha
mento para a investigação científica daqueles, infelizmente
raros, que tenham essa inclinação, êsse dom, possamelabo
rar-se elites que, além do seguro conhecimento das idéias
do seu tempo e do Munelo, possuam a exata noção da res
ponsabilidade que lhes cabe nos destinos do Brasil.

Dois grandes obstáculos, eu sei, já se opuseram e ten':'
dem a opor-se á realização dá. Universidade no Brasil, assim
como a de qualquer outra idéia grandiosa e .que não traga
resultados imediatos: o. fetichismo brasileiro pelas formulas
escritas eo porquemeufanismo nacional. (Muito bem).

A crença céga nas fórmulcs, entendendo que elas re
solvem imediatamente qualquer problema, qualquer caso,
talvez tenha um fundamento inconciênte. Nós somos, em
nossa média, um povo sobretudo imagiuativo. O brasileiro
foge da realidade, não quer criar casos, não pensa no futuro
remoto e só vê com interesse as solu~.ões imediatas, mesmo
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que sejam erradas.. Tal como numa das histórias das Mil
e Uma Noites em que, quando em dificuldades, determinada
personagem se envolvia em uma capa mágica, que tinha o
dom de torná-Ia invisível á realidade (ou como a cegonha.
que esconde a cabeça sob as azas, na ocasião do perígo) nós
afastamos a realidade, o trabalho de resolver, num verda
deiro recalcamento - se me é permitida uma expressão
psicanalítica - com uma fórmula escrita, seja lei, s~ja
decreto. E aparecem, então, as universidades de fachada,
com o reitôr, e "toute la lyre"

Também o porquemeufanismo nacional é vício da ima
ginação e, portanto, obstáculo sério ás realizações concretas
e úteis.

Em f8-i8 subia Bates o Rio S. Francisco, encontrando a
Vila de Baião, com cêrca de 490 habitantes. "Havia lá mui
tos mulatos, poucos negros e índios e ninguem que se pu
desse chamar de branco puro". E, adiante: "Um joven ma
meluco, chamado Soares, um escrivão ou oficial público,
levou-'me á sua casa para mostrar-me a sua bibliotéca. E
fiquei muito surpreendido de vêr certo número de clássicos
latinos bem encadernados, Virgílio, Terêncio, as Carta.~ de
Cícero, Tito Lívio. Foi um espect.áculo imprevisto vêr uma
biblioteca de clássicos numa cabana de pau a pique e co
berta de sapê, nas margens do Tocantins".

E Tristão de Ataíde, de onde tiro êste episodio, pergun
ta amargamente: "Não foi êsse, por longos anos, o retrato
do Brasil: uma coleção de clássicos numa cabana de adobe
e de palha vã.1"

O SR. ARTUR NEIVA - Gartner fez a mesma observação,
no Piauí, em relação aos índios.

. O SR. ALMEIDA CAMARGo - Est:1 pergunta do nosso
grande escritor precede ao estudo que faz sObre a Universi
dade na Constituinte e que ilustra o delírio imaginativo
nacional.

~or proposta dos estudantes brasileiros da Universida
de de Coimbra e dirigida ao Visconde de S. Leoplodo, repre
sentante do Rio Grande do Sul, na Assembléia Constituinte
de 1823, a idéia veiu a plenário. Recebida timidamente, suas
virtudes empolgaram cada vez mais, progressivamente, a
-Assembléia. Cogitou-se da sua fundação. A Comissão de
Instrução Pública, sugere a criação de duas, uma em São
Paulo, outra em Olinda. Já o Deputado Gonçalves Gomide
acha que deveríamos possuir três, em vez de duas. Começou
a multiplicação. O Deputado Henrique de Rezende fazia
questão de uma em cada província. Até que o Deputado
Gomide culminou o deUrio da Assembléia com a visão que
descortinou para o Drasil com a criação das inumel:áveis
universidades - "O Pará lerá um. dia &. opulência presente
da Rússia, o Maranhão a da Alemanha, Pernambuco a da
França, a Baía a da Glã-Bretanha, o Rio de Ja~eiro, ade
toda a Italia, São Paulo a da Espanha,. Santa Catarina será
a nossa Irlanda, a parte meridional do Brasil equilibrará,
por si 56, os Estados Unidos do Norte do nosso Mundo,
enquanto Minas, compreendendo Mato Grosso, será tão opu
lenta como hoje a Europa toda".

Mas, Sr. Presidente, os tempos são outros e nós vamos
adlI'J.irindo, ao contácto, agora não espaçado, mas quotidiano,
no espetáculo dos outros povos, em sênso maisl'azoável de
equilíbr·io. Tudo nos chama á realidade. Já esta Assembléia,
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vinda do abalo tumultuário. de tantas revoluções, debruça
se hoje sObre o Brasil. Eé por i.sso que ouso trazer uma
contribuição ao reaJustamento nacIOnal.

O Sn. FERREIRA DE SOUSA - Contribuição muito bri
lhante.

O SR. ALMEIDA CAMARGO - Muito obrigado a Vossa.
~.

. .. contribuição que talvez nada mais represente que
uma parcela do pensamento de hoje até a dúvida. e a ip.
quietação do futuro.

Não é, portanto, uma contribuição muito concreta. Apro
veitei-me de uma emp.nda quasi vaga e imprecisa para cha
mar a atenção dos representantes brasileiros sObre a solu
ção universitária. Sei que é um assunto mais a resolver-se
em leis ordinárias que no próprio texto constitucional. Não
importa. Não voltando á.Cam~ra Legislativa Ordinária, te
nho a esperança que muitos dos Srs. Constituintes que p~ra
ela entrarão como deputados; para honrá-la ainda, se lD
teressarão por um problema que reputo dos mais sérios e
por uma solução que entendo das mais altas para a organi
zação da Pátria que ainda estamos criaMo. (Muito bem;
muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado).

Durante o discurso do Sr. Almeida Camargo
o Sr..Pacheco de Oliveira, fO Vice-Presidente,
deixa a cadeira de presidência, que é ocupada pelo
Sr. Cristóvão Barcelos, 2° Vice-Presidente.

11

o Sr. Presidente- Tem a palavra, para explicação pes
soal, o Sr. Francisco Moura.

O Sr. Francisco Moura ,(Para explicação pessoal) lê o
seguinte discurso: .

"Sr. Presidente e Srs. Constituintes: "A revolução de Ou
tubro encontrou o trabalho brasilei!'o na mais completa e
dolorosa anarquia. De um modo geral, não há exagêro em
dizer-se que na situação atual· do Brasil o trabalho é ainda
considerado mercadoria sujeita ás""TIutuações da oferta e da
procura." Assim se expressava o Sr. Ministro do Trabalho·
na exposição de motivos que acompanhou o Decreto número
1979 de f9 de Março de f931, regulando a sindicalização
das classes. Já em 19B o nobre Deputado Sr. Deodato Maia
em interessante trabalho apresentado ao Instituto da Ordem
doS' Advogados, em· sua sessão de 6 de Junho daquele ano, ex
planava os motivos de tal situação.

A regulamentação geral •do trabalho encontra dois ini
migos tel'riveis: o capitalismo e alguns escritores - êstes
mais ou menos partidários do antigo "laissez-faire", isto é,
da formula, segundD Slanley Jevons, aplicada também a to
das as ordens da vida social e individual para. explicar a au
sência. de intervenção dos poderes públicos nos atos dos ci
dadãos, deixando que as coisas busquem seu naturalequiU
brio, em virf.udede leis, muitas vezes misteriosas - e aquêle
pelo prejuizo que lhe pode advir coma dignificação do tra-
balho regulado. '

Os velhos economistas da escola liberal ortodoxa ou man
chersteriana, bem como seus novos ~ectários, que ainda os hã,
defensores da decantada' libe~dade de trabalho, do arcaico
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"laissez-faire", não podem olhar bem a ingerência do Estado
nos fenômenos econômicos, determinando a formação da mo
derna legislação operária, protetora principalmente dos de
beis contra a exploração e prepotência do capitalismo.

Numa das sessões desta Assembléia o nobre Deputado Sr.
Horácio Lafer, nome notável na IndrLstria Nacional, advogava
a não intervenção do Estado nas relações de ordem econômica
e social, e ao fim apelava para um velho conceito Bentham,
numa fórmula puramente retórica, trazendo no bOjo o indi
vidualismo econômico, que 'já teve sua éra em séculos pas
sados. Or", justamente o que é marcante no século XX, é a
expressão jurídic"a da interdependência econOmica das clas
ses. Aliás já o previra genialmente Augusto Comte:

"Chaque citoyen quelconque .~onstitue réellement un
fonctionaire public, dont, les attributions plus ou moins défi
nies déterminent á la fois les obligations et les prétenlions."

No Brasil ainda muito pouco se tem feito no tocante ao
amparo, á regulamentação do trabalho, á resolução da ques
tão social, em suma. E é exatamente êsse o ponto nevralgico,
não há negar, a causa da crise do mundo, da crise brasileira.
Não é só a questão do regime - que êle seja presidencialista
ou que seja parlamentarist.... Sr. Presidente; o rótulo não
impor1a,já disse em oportuno aparte nesta Assembléia o no
bre Deputado Sr. Cardoso de Melo Neto. E digo eu e dizem
os companheiros de bancada proletária nesta Casa e dizem
todos os trabalhadores conciêntes de seus direitos e deveres
neste imênsoe malbaratado pais, que o que se faz mistér é
encarar 'resolutamente, face a· face, a questão social, facul
tando uma distribuição mais eGUitaCiva da riqueza. Foi por
não o terem feito e por terem querido iludir o problema quo
falharam as chamadas democracias e falhara qualquer re
gime que não queira acompanhar a evolução social.

Sr ~ Presidente. O que me faz subir a esta tribuna é a
vontade oa massa de trabalhadores do Brasil. Em seu nome
é que falo ao Povo Brasileiro, e reivindico a inclusão de pos
tulados garantidores de um pouco de justiça e assistência
para li grande famflia proletária, em nossa futura Consti
tuir;ão.

Aos que insistem nas chamadas id';ias conservadoras,
eu peço que rememorem os fatos de nossa História, e não re
motamente toparão com os de um grande chefe que se perdeu
exclusivamente pela obstinação, e, por não ter querido, Sr.
Presidente, seguir os sábios ensinamentos de V. Ex. "fa
zendo a Revolução, antes que o Povo a fizesse".

O que querem os trabalhadores? Regimes exóticos ou ex
tremistas? Não, Sr. Presidente. Nósquel"emos Justiça. Nós
necessitamos de pão, de assistência e de instrução". Voulêr
ao Povo Brasileiro o manifesto nêsse sentido elaborado pela
Federação do Trabalho do Distrito Federal, com o apoio de
todas as organizações proletárias do país," e que me foi en
tregue por ocasião da grandiosa manifestação levada a efeito
no sabado último;

Á Assembléia Nacional Constituinte, aFe
deração do Trabalho do Distrito Federal apre
senta o seguinte protesto, contra o ato da Co
missáo Revisora do CapUulo - Ordeme~on(jmica

e social - do Projeto de. Constituiçáo do Brasil.
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·Sr. Presidente;
Srs. Deputados:

I

o BRASIL B A FÉ DOS TRATADOS

Em Junho de 1919, em Versailles, assinavam so
lenemente os representantes brasileiros o tratado qU&
poz têrmo á grande sangueira de 1914-18, ~ esta as
sinatura importou, para o Brasil, no compromisso
formal de cumprir o famoso pacto, que as aspirações
popula:oes denominaram de Tratado de Paz.

ÊSte tratado complexo e imenso destinou uma
parte inteira, a XIII, para o problema social, e de tal
relevancia O julgou que instituiu um organismo inter
nacional - sob a denominação de Bureau Intel"Datio
nal du Travail -, ao qual o Brasil se acha miado na
qualidade de Estado Membro, para resolver as ques
tões referentes ao trabalho, por meio de convenções
votadas nas Conferências anuais de trabalho, realiza
das em Genebra, naSuiça. O preambulo da referida
parte do Tratado de Paz, isto é, da XIII, diz:

"Atendendo que existe condições de trabalho que
resultam para grande número de pessoas numa situa
ção de injustiça, de miséria e de privacÕes, o que
produz um tal descontentamento que a paz e a harmo
nia universais ficam em perigo, e atendendo que é
urgente melhorar estas condiÇÕes: por exemplo, no
que concerne a regulamentação das horas de trabalho,
a fixação de uma duração máxima da jornada e da
semana de trabalho, o recrutamento da mão de obra,
a luta contra o desemprêgo, a garantia de um salário
que assegure condições de existência razoáveis, a pro
teção dos trabalhadores contra as doenças gerais ou
profissionais e os acidentes do trabalho, a profação
das crian<;as, dos adolescentes e das mulheres, as pen
sões na velhice e na invalide~, a defesa dos interesses
dos trabalhadores no estrangeiro, a afirmacãv do prin
cípio da liberdade sindical, a organização d.> ensmo
profissional e técnico e outras medidas análogas;

Atendendo que a não adoção por uma nação qual
quer dum regime de trabalho realmente humano, cons
titue obstáculo aos esforços das outras naçõ',s dese
josas de melhorar a sorte dos trabalhadores em seus
próprios territórios;

As Altas Partes Contratautes,. movidas pelos sen
timentos de justiça e de humanidade. bem como peJo
desejo de assegurar uma paz mundial, ajustam o que
se segue:"

Mas querendo os signatários do Tratarill de Paz
tornar mais explícita a sua intenção quanto ao pro
blema social e a execução das medidas contidas no
preambulo estabeleceram no art. 427, quais os prin
cípios gerais norteadores de. sua ação. Ou, textual-
mente: ' .

"Entre êstes métodos e princípios, os seguintes
parecem ás Altas Partes Contratantes ser de impor
tancia particular e urgente:
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f - O trabalho não deve ser considerado simples
mente como mercadoria ou artigo de comércio.

. 2 - Direito de aSSOCiação para empregados e
empregadores.

3 --- Pagamento aos trabalbadores de um salário
que lhes assegure um nivel de vida razoável.

4 - Adoção da jornada máxima de oito horas ou
a semana de quarenta e oito horas como obje~ivo e
atingir onde ainda não esteja em vigor.

5 - AdoCão do repouso semanal de vinte e quatro
boras no mínimo.

6 - Suspensão do trabalho das crianças e a obri
gação de limitar o trabalho dos· menores de modo que
lhes permita completar a sua educação e desenvolvi
mento físico".

Senhores Deputadosr
o Brasil assumiu o compromislSo solene de ~um

prir tudo o que .acima foi citado, e êste compromisso
o Govêrno Provisório, estabelecido pela Revolução de
1930, está executando, porquê para os governos ante
riores a ré dos tratados era letra morta e o problema
social era ~m caso de .polfciõJH

Como se pode compreender que no momento
ento em que um govêrno do Brasil. honra a nossa
palavra empenhada no exterior, dandocumprímento
aos tratados assinados; como se pode compreender
que neste mesmo momento a Assembléia Nacional
Constituinte venha, com. o seu voto, romper tratados
00010 se o fossem farrapos de papel, e desacreditar a
palavra do Brasil solenemente empenhada?

A Federação do Trabalho do Distrito Federal,
está bem certa de que o mandato que o povo do 13rasil
outorgou aos Deputados Constituintes em 3 de Maio
de 1933 não serâ manchado com uma deliberação que
seja um retrocesso na evolução natural das sociedades
e um labéo de mi fé atirado â noss~ face, pelos
Povos ·que acreditaram na sinceridade dos nossos
compromissos.

fi

A OBRA nAS NAÇÕES CIVILIZADAS

Nação civilizada, o Brasil, necessariamentl3 acom
panha o ritmo da evolução das nações cultas, influin
do e sofrendo a innuência reciproca das mesmas. Por
isso, osfenOmenos aqüí delineados nada mais são do
que ramificações dos fenOmenos sociais de caráter
universal que se manifesta em todas as nações van
guardeiras da civilização.

Ninguem pode negar que o problema social brota
do nosso meio com a vitalidade e o vigor prõprios da
espontaneidade. Problema máximo dos tempos mo
demos, exige a sua solução, pronta, eficaz e única.

A ninguem de bom ,senso escapa que as· soluções
para os problemas iguaiss6 podem .ser soluções
iguais, portanto no angulo brasileiro. o problema
soçiaJ tem que ter necessariamente a solucão que há
tido em outros pontos do orb~ onde êle S'.xrgiu.
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Não procede o argumento de que o problema so
cial muda de aspecto com as latitudes e as longitudes.
Aceitar-se êste argumento, equivale a dizer-se que as
necessidades vitais, e basilares do homem dependem
dos coordenados geográficos, ou melhor, que as ten
dências do amor e da fome, da habitação, no homem
brasileiro são diferentes das do homem europeu ou
nórte-amerlcano.

Sendo universal o problema, é, necessariamente
universal a solução.

Mas, para evidenciar o seu sentimenio de tole
rancia, e atendendo ao regime de transição em que se
encontra o Brasil, a Federação do Trabalho do Dis
trito Federal não pleiteia da Assembléa Nacional Cons
tituinte a solução final do problema, ela, apenas, de
seja que os atuais constituintes brasileiros dêm uma
solução parcial ao problema social no nosso País.

SolucÕes parciais já têm sido dadas por vários
povos ao problema social em seus países atendendo
aos imperativos do momento.

Entre êles citemos os mexicanos e os espanhóis,
que inscreveram nas· suas cartas magnas princípios
basilares de proteção·· e amparo aos trabalhadores."

O Sr. Presidente - Cúmpre-me advertir ao nobre orador
qub está finda a hora da sessão.

O SR. FRANCISCO MOURA -Peco a V. Ex. consulte á
Casa sObre se concede quinze minutos de tolerancia para ter
minal' o meu discurso.

O Sr. Presidente - Os Srs. Deputados que aprovamo
pedido de prorrogação da hora por quinze minutos queiram
levantar-se. (Pausa.)

Foi aprovado. Continúa com a palavra o Sr. Francisco
Moura.

O Sr. Francisco Monra - (Lendo)

..Assim é que a Constituição Polftica dos Estados
Unidos Mexicanos no seu artigo 123, estabeleceu 30
bases gerais da legislação social, e dentre elas são
dignas de menção as seguintes:·

"I -:- A duração da jornada máxima de trabalho
será de oito horas;

II - A jornada máxima de trabalho noturno será
d~ sete horas; .

III - A jornada máxima de trabalho dos menores
cpmpreendidos entre f2 e :1.6 anos, será de seis horas;

IV ...o.- Descanso semanal de 24 horas;
V - Descanso de um mês, após o parto para as

mulheres; ..
VI - Salário Mínimo;
XVII - Direito de gréve, e de lock-out;
XIX - O lock-out. só é lícito quando o excesso da

produção, (stock), tornar necessária a paralizacão do
trabalho para manter os· preços em um limite razoável,
com prévia aprovação da Junta de Conciliação e Ar
bitragem"•
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A Constituição da República Espanhola, diz· cla
ramente no seu artigo 46:

..A República assegurará a todo tr"baiJÚI,dor as
condicões necessárias a um~ 1xistência digna. Sua le
gislação social regulamentará: Seguro contra doenC8,
acidentes, chomage, velhice, invalidez e morte; o tra
balho das mulheres e dos Jllenores, e especialmente a
proteção á maternidade; jornada de trabalho, o salá
riú mínimo e de família; férias anuais remuneradas;
situação do operário no estrangeiro; as instituicÕes
cooperativistas; as relacÕes econÔmico-jurídicas dos
fatores que contribuem para a produção; a participa
ção dos operários na direção, administração e lucros
das emprêsas, e tudo o que concerne á defesa. <ios tra
balhadores"•

Se examinarmos a situa~ão nas duas mais pode
rosas Repúblicas do Universo - a União das Repú
blicas Socialísw e Soviéticas da. Rússia, e os Est.a.d~
Unidos da América do Norte, veremos quanto á Co
missão dos Cinco, ficou aquém das solucÕes apresen
tadas. e postas em prática pelas duas mais .. importan
tes esoolas eeonómicas dos tempos atuais - o mar
xismo soviético e o intervencionismo estatal norte
ameríoano.

Com quem ficará o Brasil, pelo voto dos seus
constituintes?

Com os mexicanos, com os espanhóis, com os
norte-americanos ou com os russos? Cabe á Msem
bléia Nacional ConlStituinte responder.

TIl

A Pf>EUDo lNCONST~TUCIONALIDADE ·DAS ·RElVINDICAljÓES

PROLETÁRIAS •

Argumentam Os te6ricos reacionários do direito,
entre nós, de que as Mebamadas l'eivindicacões prole
tárias", não podem ser inscritas em uma Constituição
por lhes faltarem as características de um direito
constitucional.

Não procede ~solutamente esta argumentação,
porquê tem· a eiva da capciosidade.

Quem poderá negar que as "chamadas reivindi
cacões proletárias" são capitulas novos do direito
constiiucional '!

Naturalmente que os constituintes de :1789 não
poderiam, ainda, equacionar a constitucionalidade do
direito social. Não o podiam faz~r porquê a êl~s in
cumbia organizar uma sociedade que fizera da '3xal
tacão desmedida do individuo o ariete com que des
truiu o regime feudal.

l\ías, passada a fase caótica que finalizou. o século
XVUI e iniciou () século XIX, começaram a apontar os
primeiros sintomas de que as necessidades da. vida
humana exigiam uma ampliação dos direitos eonsa
grados nos textos constitucionais.

No ·encadeiamento revolucionário que abalou a
Europa no meiado do sécuo XIX, o imperativo das cir
eunstancias impôs ao direito constitucional francês, o
direito ao trabalho e a umae:&istência humana digna.

VOL. IX 18
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A expansão colonial européa na segunda. metatie
do século XIX, encobriu, em parte, as exigências novas
da sociedade. .

Mas a grande crise de 191.4-18, rompendo pal't(>
dos preconceitos obsoletos, garantiu aos direitos sociais
foros constitucionais.

Assim é que nas constituições de após guerra en
contram-se inscritos os direitos sociais Que o prolE'
tariado do Brasil deseja que lhes sejam asseguradog
na nossa Carta Magna.

IV

o IMPERATIVO DAS CmCUi'iSTANCJAS

Pais de trabalho escravo, até 13 de maio de 1888,
o Brasil é um cáos econômico por lhes faltarem as
bases sóndas de uma organização de aCÕrdocom as
leis naturais.

Preconceitos acumulados por séculos d~ escra
vidão trouxeram o Povo Brasileiro ao ciclo rl"volucio
nário, cuja uma das etapas foi o movimento de 1930.·
Só os increus não vêem para onde caminha o Brasil.

As massas proletárias que constituem a imensa
maioria nacional não estão mais dispostas a assistirem
a caminhada vertiginosa para a miséria, mercê do des
caso dos responsá\'eis pelos destinos da nação, pel08
problemas basilares da sociedade, já foi dito pelo can
didato de 1930, e Govêrno de hoje que:

..as condicõp-s elementares da existência consti
tucional dos povos civilizados, não passam de burla,
geralmente, entre n6s".

Esta situação se aprOVl1 de dia para dia, mercê do
horror á responsabilidade que caracterisou, até então,
a ação dos responsáveis pelos destinos do nosso povo.

Senhor Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte! Senhores Deputados!

A Federação do Trabalho do Distrito Federal, en
carnando os anseios da massa proletária do Brasil,
vos apresenta á vossa conciência o magno problema
da paz in~rna.

Resolvei-o, com dignidade e acêrto, á altura da
tremenda responsabilidade que no momento -.r,s. pesa
sôbre os ombros.

Resolvei-o, porquê o proletariado aguarda a so
lução para após, então, se pronunciar.

Rio de Janeirc, 3 de Marco de 1934.- O Diretório
José Mendes Cavalleiro, Presidente. - Comélio Fernandes,
Secretário Geral. - !zfvaCYT Junque'ira Leite, Secretário. 
José Otilio da Rocha, Tesoureiro Geral. - Luiz Augusto da
França, Tesoureiro. - Ulisses Duarte da Silveira, Delegado.
- Pedro Ribeiro de Mello, Delegado. - Mario Martins Maia,
Delegado. - Marcelino Moura, Delegndo.

Sr. Preside~te, no dia em que a' Assembléia Nacional
Constituinte comemorou João Pessoa, o ilustre leader da
bancada mineira. o nobre Deputado Sr. Valdorniro Maga
lIiães. produziu felicíssima comparação, qual a do imortal
"brasileiro com o Cid que, morto na sela do corcel, ainda
a6sím conduziu os seus á Vitória.
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Assim as reivindicações justíssimas dos proletários pe
rante o Povo Brasileiro - se não se I}orporificarem em pre
ceitosconstitucionais, é que sc corpl)ritlcarllo e tomarão
Vulto para a arrancada revolucionária, em tempo mais ou
menos próximo. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador
é vivamente cumprimentado.)

Durante o discurso do Sr. Fra.ncisco Moura,
o Sr. Cristóvão Barcelos, 20 Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Fernandes Távora, 20

. Secretário.

O Sr. Presidente - 'Vou levantar a sessão, designando
para amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA

Trabalho de Comissão.

Levanta-se a Sessão ás i8 horas e 5 minutos.





87& Sessão, em 6 41e Março de 1934

PresiUncia dos Sra. AJn6nio 'Cqlos, Presidente; Cristó
'rio Barcelos, 2" V1ce-Presic1ente;Paclleec de Oliveira,
1: Vice-Presidente e '!'erDaDdes Tivora. 2" Secretario.. .

Á! U horas, comparecem os Srs, :

Antonio CarI9S, Pacheco de miveira, Cristóvão Barcelos.
Tomaz Lôbo, Fernandes Távora. CJementino Lisboa, Valde
mar Mota,Ãlvaro Maia, Cunha Melo, Luiz TireIli, Alfredo da
Mata, Mário Cherplont, Veiga cabral, Moura carvalho, Ma
galhies de Almeida, Rodrigues Moreira, Costa Fernandes.
Motro Soares. Godofredo Viana, Luiz Sucupira, losé de Borba,
Leio Sampaio, Pontes Vieira, Xaviet' de Olíveir3, Silva Leal,
Martins Veras. -Odon Bezerra,' Ire~o 10Uily, Barreto Cam
pelo, Agamenon de Jlagalbães, SOuto Filhõ, Arruda Falcão,
Solano da Cunha. Mário Domfngue8, Arruda Caman, .a..r
naJdo Basto!, José áe Sá, Simões Barbosa, Osório Borba, Góis
Monteiro, Antonio Machado. 1. J. Seabra, Pr;sc~ Paniso,
Arlindo Leoni. Medeiros Neú?, :Edprd sanches, Alfredo ~fas
carenbas, Leôncio Galrão, Átil~ ~aral, Homero Pires, Lau
ro Passos, Fernando de Abreu, Godofredo Men~cs, Lauro
santos, Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, Sampaio Cor
reia, Leitão da Cunha, João Guimarães, Prado Kel1y. Raul
Fernandes, Fernando Magalhães, José Eduardo, Gwyer da
Azevedo, Soares·Filho, Lemgruber Filho, Bias Fortes, M~lo
Franco, José Braz, Pedro Aleixo, Augusto de Lima, Gabriel
Passos, Augusto Viégas, Mata Machado, Del!im Moreira. J056
Alkmim. Clemente· Medrado, Simão da Cunha, Cristiano Ma
chado, Daniel "de Carvalho, Levindo Coelho, ValdomirQ. Ma
galhães, .Campos do Amaral, Carneiro de .Rezend~, Alcantara
Machado, José Carlos, Barros Penteado, Almeida (amargl),
Mário Wbatelly, Guaracl Silveira, José UlpianG, Lacerda
Werneck, João Vilasboas, Lacerda Pin!o, Idálio Sardemberg.
Nerou Ramos, Aarão Rebelo, Carlo5Gomes, Simões Lopes,
Carlos Maximiliano, Jeão Simplício, Renato Dal'boila, Demé
trio Xavier, Vitor Russomano,Farifa Ribas, Adroaldo da
Costa, .Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, .A.ntonio. Rtlttriguéa,
Valdemar Reikdal, Franeiseo Moura, Antonio. Pennafort. se
bltstião de Oliveira, João V'itaea, Guilberme Plaster. Eug~
nio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho. Mário ManhSe-s.
Ricardo Machado. Valter .Goslíng, Augusto ~orsino, Horácio
Lafer, Alexandre Siciliano, Mário Ramos, RoehaFari3, Gas
tão de Brito, Pinheiro Lim!l, Abelardo Marinh:>. (i28.)

o Sr'. Presidente - A lis~ de pre8enç~ acusa0 compa
recimenfc .de t28 Sra,. Deputados. .

E.stáaberta a Sessão.
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O Sr. Fernandes Távora (2- Secretário), prooede á lei
tura da Ata da Sessão antecedente, a qual é posta emdis
cussão.

O Sr. Joio ViI.abo•• - Peço. a palavra.

O Sr. Pr.siden~ - Tem a palavra, sObre a Ata, o nobre
Deputado.

O Sr. .Joio Vilaaltoaa (S6bre a Ata) - Aoabo de ler,
Sr. Presidente, o discurso aqui pronunciado, na penultima
sessão da. Assembléia, Delo Deputado situacionista por Ma.to
Grosso, Sr. Generoso Pance Filho•. E, como ,sómente hoje
1'oi. esse discurso publicado no Diá1"i6 da A8.embléfa, tam
bém sóment.e hoje posso fazer e neste momento, retificações
a alguns de seus tópicos.

A certa altura de sua oração, diz o Deputado mato-"
grossense:

MTendo analisado ligeiramente alguns tópicos do
parecer da, Sociedade de Geográfía, onde'· até êrros de
geografia existem, não me admira, quando o equívoco,
o mo' e a eonfusão chegaram a campear até em tAo
alto cenáculo - não me admira se Já, no meu lIa10
Grosso, na r~lo que apenas vai para uns vinte anos
10i cortada -pela. estrada de ferro, ao saber dêsse pa
recer e do dispositivo do. anteprojeto, certa fação po
11Uca local, ouvindo falar na possibilidade da oriaçio
de um território naquelas cercanias, território que,
mais tarde, se transformaria em Estado,Estado que
possivelmente poderia. vir a ser dirigido por ela, agi-
tasse por' alguns desewl espíriloa afoitos, na cidade
de CamPO Grande, DO sul do Estado, a idéia separa.
tista, pensando vir, assim, ao encontro dos altos dese
jor da douta sociedade tão refrida nesta oração'.

Por. uma coizwidência, faz parte dessa Sociedade
de Geografia o Sr. capitão António Ferraz, que no
mencionado município de Campo Grande milita num
dos partidos locais, o "Progressista", e ainda por
outra coincidência, este Sr. capitão .António Ferraz,
cujo nome sou obrigado a declinar, também é parente
muito éhegado á familia Barbosa Martins, que naquele
muniefpio se 1O,oba á frente do movimento separatis
ta, o qual não encontra éco' nem repercussão em todo
o Estado, sinão no reduzido número. de seus cégos e
apaixonados correligionários."

Corroborando, ou .ampliando esta afirmativa do Depu
tado mato-grossense, seu colega de representação, também
situacionista de Mato .Grosso, Sr. Alfredo Pacheco, dá o
seguinte aparte:-

ME' dos saudosistas, acrescente V •. Ex."

Sr. Presidente, v:S-se, clara e positivamente, que o
ilustre Deputado mato-grossens6 prp.tendeu atirar ás forçu
oposicionistas do Estado a responsabilidade de movimento
secessionista que :ali se opéra.

Nunca fugi e Jamais fugirei á responaabilidade dos meus
~tOll. Como ,político militante no m~u Estado, em oposiçio
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durante mais de 15 anos, sempre assumi, desassombradamen
te, a responsabilidade de todos os atos que tenbo praticado.
Mas também, Sr. Presidente, não posso aceitar Que le atire
a mim e á minhafaccão a responsabilidade de atos não
cometidos. A oposição, em Mato Grosso, é constituida llelO!
Partidos Co~itucionalista e Progressista. Ambos inscreVe
ram noS seu! ~rogramas a unidade do Estado e a defesa
da integridade territorial de Mato Grosso. São esses dois

. Partidos, que se congregaram em tôrno da legenda "Corren
tes Constitucionalistas", e me honraram com a sua rl3'presen
tação nesta Assembléia.

O SR. GENEROSO PONela - V. Ex. me llennite um
aparte?

O SR. JOÃO VILABBOAS - Aceito com muita Batista
ção o aparte de V. Ex.

O SR. GENEROSO PONCE - V. Ex, nega que OS .p1'óeel'es
mais eminentes do Partido Progressista se achem á frente
dêsse movimento separatista?

O SR. JOÃO VILASBOAS - Responderei já a y. Ex.
"

o Sr. Presidente - Atenção! Está com a palavra o Sr.
Joâo Vllasboas.

O SR. JOÃO VILASBOAS - Esses Partidos polfUcos,
que represento nesta casa, sio contrarios á idéia separatis
ta. O separatismo, levantado no sul do Estado de Mato Gros
so, é dirigido pela Liga Sul Matogrossense, da qual fazem
parte membros do partido Progresissta - e agora respondo
ao aparte do nobre Deputado - e elementos pertencentes ao
Partido governi21a,ao Partido Liberal, entre os quais atê
funcionários municipais e estaduais.

O SR, BIAsFoRT;ES - Porque se querem separar em
Mato Grosso?

O SR. JOÃO VILABBOAS - Não posso explicar, agora,
a V. Ex., em retificação á. Ata.

O SR. Bu.s FORTES - Ê uma coisa sObre a qual queria
ter uma explicação.

O 8R. PRESIDENTE - Atenção!
O SR. JOÁO VII.ASBO~Ainda O Deputado Alfrelfo Pa

checo, vindo em apÓio do seu colega, com o aparte a qUe Ji
me referi, traz á baila. uma e~pressão que está sendo muito
usada désde avit6ria da revolução de outubro.

O SR. PRESIDENTE - Advirto ao nobre orador que já. ex
cedeu o tempo reservado, para falar s(-bre a Ata. S. Ex.
poderá inscrever-se para explicação pessoal.

O SR. JOÃO VILASBOAS ..;..- Esloufalando sÔbre a Ata,
em retificação de um discurso, que só hoje 1'oi publicado.

O SR. PRESIDENTE- V. Ex. está provocando debates.
SR. JOÃO vrr..ASBOAS - Falo sôbre um aparte do

Deputado Alfredo Pacheco.
. Se, como a ex:pressão "saudosista ..: quer !!ereferir áq~e-
les Que apoiavam o honrado govêrno do Pre&ldente Washm
gton Luis até o dia. 24 de Outubro de 1930, e fizeram a
propaganda· do eminente candidato á Presidência da Repú-

. bliea; Sr. Jlilio Prestes,' S~ E:x. comete uma grallde iDjus-



-'280 -

tiça para com o seu. ilustre col~ga, orador que se achava na
tribuna naquele momento, porquê 'a referida expressão se
aplica perfeitamente a ê8se seu colega, que, no entanto, é
part.idário 'do anti;.separat.ismo.

Se, entretanto" 8e refel"e 'áqueles outros· que, havendo
apoiado o Gov~rno do Sr. Washington Luis e ,tendo defen
dido e propl1g&do a candidatura Júlio Pre6tes, desses ideais
não se afastaram ainda hoje - e eu me encontro nesta si
tuação eom todos osmeu~ correligionários, que não se alia-.
ram nem procuraram aliar-se á .ditadura e aos govêrnos
transitórios que esta para Mato Grosso mandou: se V. Ex.
a esses se refere ainda comete outra injustiça, porquê o
chefe prineipal do separatismo em Mato Grosso, é o seu
companheiro de propagaT.lda da Aliança'Liberal, o 8r. Dr.
Eduardo Olímpio Machado, que foi, em 1930, candidato a
Senador pela Aliança Liberal no meu Estado.

Tenho, portanto, Sr. Presidente,. feito a retificação que
peço a V. Ex. fazer constar da Ata da Sessão' de hoje. E,
como não me poseo alongar mais, por se tratar de hora
destiIÍada a retificações sObre a Ata, solicito a V. Ex. que
me conSidere inscrito para eJCPlicação pessoal, atim de con
cluir as oonsider3ÇÕes que vinha fazendo. (Muito b~i mui
t. bem).

2

o Sr. Carlos Gom.. - Pee6 a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra. sObre a Ata, o nobre

Deputado.

O Sr. CarJoa Gom~ (S~""'e 4 Ata) - Sr. Presi6ente, fa
lava eu, ontem, sObre a necessidade de se estabelecer, na
Ilava Constituição, um dispositi"O, que, aliás, já foi consa
grado' no anteprojeto. reconhecendo aOI possuidores de terras
o direito ao domínio dumeamas, desde que as tivessem '
ocupado e nelas' tivessem levantado benfeitorias. Queria eu
que se rIDSse o pnlZode cinco anos para essa prescricio
aquisitiva. OutrQs colegas. me apartearam, achando peque
no êsse prazo e eucol;1Cedi; transigi que êle fosse dilatado até
dez anos, em último caso.

Vejo, entretanto, Sr. Presidente, publicado que eu transi
Bi com o prazo de trinta anos. Ora, isto seria invalidar po:
completo esta parte do· meu discurso.

Noutro.ponto, atendendo a apartes do Sr. Deputado La
cerda Werneck, referi-me 4s imigrações italiana e alem! co
mo sClndo úteis ao 'nosso desenvolvimento econômico e racial.
Entretanto, saiu publicado que eu s6 achava boas essas imi
BraclSes,o que, parece, seria uma injustiça ás imigrações es
panhola e portuguesa.

Por outro lado, poderia afigurar-se que me manifestei
contrário intei.-amente á imigração, o que seria também uma
injustiça porquê, filho de um Estado onrie o elemento imigra
tóri'o· é uma força que não se pode desconhecer cornt) ,valor
econOmlco,como valor l!tDleo. como valor social, eu não, pode
ria deixar de reconhecer.que a Imigraç!o é útil. que, em 1108S0
pars, ela foi benéfica. Condenei, foi, o modo por que se en
caminharam as corréntes imigratórias. O meu· :pens,am~nto,
'defendendo o '!lOS8\) caboclo, defendendo li nossa gente, tol, ao
mesmo· tempo, defender. o estrangeiro· das acusações que se
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lhe tem feito de "germanismo", de "estrangeirismo". O oulpa
'do não é o estrangeiro. Como o caboclo ~rmaneceu analfa
beto, o' filho do estrangeiro continuou estrangeiro. Por uma
única causa: pelo abandono 'dos governos. (Muito bem;
muito bem.) , . J

'Em seguida, é aprovada a Ata da Sessão ante
cedente.

Ccniparece o Sr. Ministro Juarez Távora.

o Sr. Presiden~ - Passa-se , l~ftura do Expedfei1te.

. O Sr. '1'oma L6bo(1- Secretário), procede ã leitura do
'iegUinte· .

EXPEDI:EN'n

3
Ofício:

Do Club dos Advosâdos dG Rio de~&1lefr6. de 3 d& .~-
rente" envia11do o seguinte '

.M:BM:ORlAL

Exmo. Sr. Dr. Presidente do Club dos Advogados 
A Comisslo abaixo assinada tem a honra de .a.premtar á
mesa do CIub dos Advogados, para os necessúios fina, as con
clusões das teses de matéria constitucional votada, na ses-
são de janeiro do corrente ano. . .

Como os relatores de vários temas submetidos a debate
não se acham presentemente ',nesta capital. dificuldades in
vencíveis se depararam á m~sma comissão para reproduzir
textualmente os argumentos que maIS influiram no espírito
da Assembléia ao aceitar as eonelusões defendidas. O que
lhe pareceu mais acertado, no .caso, foi ater-se 8('5 pontos
de vista vitoriol!os nas questões.,conside~as essenci~i~ao
regime democráf.ieo, cuja organização ora se promove.

Uma ponderação sobrelevou a todas as outras no plano
de trabalho aqui adotado" O que quer o Club dos Advogados
é oferecer , Assembléia Nacional Constituinte a média da
opinião dominante entre os que labutam no fõro sôbre o fe
deralismo brasileiro: .a fórma de govêrno, a' composição dos
.Poderes políticos eas garantias constitucionais.

Traduzir o pensamento de uma classe culta e nunterosa
do País, expressa por maioria de seus membros,reunidoa em
associações de caráter científico .e de assistêMia, sÔbre a
oonstitucionalização da República, é concorrer, de modo per'
snasivo, para que seja ouvida uma opinião sempre ausoul
tada, outrora, em todo o empreendimento l~l'lativo. -

Se a Assembléia Nacional Constituinte não tomar no de
vido aprêçO essa colaboração. estranha,. não deixa, por isso.
a atitude do Club dos Advogados de ser oportuna. e inspi
rada em bon.'i desejos de· servir a Nação.

Mereceram apóio da maioria dos sócios presentes 81
conclusões favoráveis ao federalismo, com &..'J. retriÇÓeg, acon
selhadas pela experiência,' autonomia dos Esta.do13. '

Achou conveniente a Assembléia que os empréstimos
externos ficassem dependentes ·da aprovacão de Legislativo"
da União.
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Aos Estados deve ainda ser imposto. o uso obrigatório
do· hino,. escudo e armas naCiOnal!, eoma· exehtsio do hino,
escudo e. arma~ locais. Estabeleeeu~se, ent.retanto, exceçio
para os tlmbr€'s estadual!'!. .. .

A interveneão federal nos negócJos peeculiare3 aos Es
tados sugel·iu· vi.va discussão, preval~ndo. entretanto, o
critério que li reoonhece necessária nas hipóteses Já pre
vistas pela Constituição de 24 de Fevereiro. Aceitou-tle a
intervenção, llcmpre decretada pelo Legislativt) Federal, para
a garantia das liberdades individuais definidas no estatuto
supremo da Repáblica. Isso nlio quer d17.er que se transfor.
me o princípio em arma de politicagem. Reeollheceu-se
também ao Supremo Tribunal Federal a faculdnda de re
quisitara intervenção do executivo para o cumprimento das
decisões do poder judiciário. .. '. .. .

A orien~iio do ensino públÍ\~o deve caberá União Fe
deral. Outra não pode ser a ·màneirade·senUr .do povo· bra
sileiro em f3ee do que oeorreatua1mente no país. O regiona
lismo reflete-se, de modo alarmante, DOS método3 do educa
c;ão. e nos livros escolares fornecidos á infanci". Há mesmo
uma preocupac:io censurável em se exagerar o Que 80 pode,
oom acerto, denominar gloriola·.de bairro,. em detrimento do
amor á pátriacoPlum. . . ..'

A maioria da ~16ia considerou o parlamentarismo
o sistema de govêrno mais' conveniente ao Brasil. E, nêsse
sentido, emitiu o seu voto.· . .

Essa preferência não se baseou simplesmente em raW-'...s
doutrináriaB •. Assentou-tle em fatos de· evidência ineontras
tável. Opresideneialismo e o'parlamentarismo foram sub
!MUdos a um confronto sereno â luz da história política do
Brasil. O .primeiro está unido' lembran~ de QUarenta e
quatro anos de absolutismo odiOSO.Ose progressos materiais
atribuidos ás iniciativas governamentais da llepúbnca, e
apontados como frulo da nova: arde mde· coisas, ·não parece
Tam aos parlamentarIstas compensação de. vulto· para· as cala
midades do regime nos.!eus múltipros aspêetos morais' e 1'0-;.
lítieos.

Em mais de quatro décadas, o Brasil devia crescer, mau
grado a criae de adaptação do· presidenciansJJ1o. Sua. popu
lação aumentou e abriram-se muitos campos de .exploracão
útil ás energias de seus habitantes. AhistpI1a da nossa eYC?
lução social e econOmiab não se resume em balanços negatI-
vos de govêrno.· ...'~

Sustentaram aInda OS parlamentaristas que não se. veri:
ficou, entre nós, na vigêncíadoregimesubvnrlido a i5 de
Novembro de 1889, essa iDStabiJidadedegabinetes de que
tanto se ocupam os seus adversarios superficiais.

Em 49 anos de Segundo tl~inad()revezaram-5e, sem co.
moeÕM in13rnas, nem transtorno para a.' adminjstraçãa na
cIonal, ministérios dos doi! partidos tradicionais, conl'lerva-
dores e liberais, e ministérios deeoneiliacão. .

O!! gabinetes conservadores governaram 21 anos 'e 2 me
ses, os liberais i7 anos e nove meses e os de conciliação 10
anos e quatro· meses. Os conservedores chegaram a dominar
dez anos seguidamente. .. .. . ..

. Tudo isso ocorreu ,sem essq, irresponsabilidedeque cara
cteriza o. monopólio' dasfun~esadministrativas na Repú-
blica.· . ;,
. Ogabinel.e Rio Branco, de':7 de Março de187t~teve o
tempo neeessári(\ para realizar essa obrà gigantesca QU6 ne~
nhllm brasileiro culto ignora.
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o parlamentarismo constitui, no Brasil, uma escola de
educação política e de interes'Se ci~ico pelo bom andamento
dos negócios públicos. Formou estadistas e iJf1primiu á vida.
politicada nac;ão o relevo da inteligência e o sentimento da
responsabilidade. Dotou o Brasil de uma pleiade de hom.ens
públicos digna de figurar em cenário amplo de qualquer dos
Estados poderosos do velho mundo.

:taBe eonceito· não tem como causa uma exP&Oslo de nar
cisismo brasileiro. É amparado por grandes eseritoresex
trangeiros, que observaram, de perto, o funcionamento das
instituições monarquicas numa época em que a maior parte
das repdblicas dê8te continente era açoitada pelo fiagelo
do caudilhismo ou entregue á inexperiência das facc;:ões ir
rfquetas e' personalistas.

Tem todas. oportunidade a transcri~ão da seguinte pá~
gína da obra notável, La. Diplomacia deZ Braril en el. Rio
de La Plata. de Carlo!' Oneto y Viana:

"'La monarquia· había assegurado á los brasílenos el go
bierno de los mejores. Ni los ignorantes ni los aventureras
escalaban las alturas deI poder.

"Bajo .este concepto,· el Brasil se aproximaba, talvez.,
má,; que ningunll olranación deI continente, á ese ideal de
laverdadera democracia.· Nofiguraron Jamás .en alta di
receión desu política, ni los improvisados Di los advenedf
zos. Fué eoJlStante la benéfica influencia deI talento sobre
los destinos de la nación". (Discurso de António Maria Ro
tJrj~·1]ez.l Oírecín á la contemplaci6n de los pueblos repu
blicanos un cenáculo de estadistas que podrla honrar 11
la civilización europea.

Paranhos, Saraiva,. el vizconde dei Uruguay. Pimenta
Bueno, el marquês de paranã. Limpo de Abreu. Nabuco, el
vizí'onde tia Cabo Frio. Furtado. Zacarias,CoLegipe, Qctavia
no,Cansação deSinimbú, eI' marqués de OUnda, LafayeUe,
saldanha Marin!lo, Silveira Lobo, el vizeondede Ouro Preto,
Carva:ho Moreira y outros muchos, alJi esf.aban, ('n el libro
de oro de la poJitica bralrilena, para proclamar la robusta· in
telectualidad deI Imperio, o refie,iaba en actos de las rela
ciones inten1acíonales".

O Club dos Advogados aprovou a conclusAo que re
comenda a eleição do Presidente da Repúblícapelo parla
mento. Nem· podia deixar de ser assim, se a forma .parla
mentar não se compadece com outr-o método de eleiçA0· do
Chefp. do Estarlo. .

Suscitou longo debate a tese relaUva ao bicameralismo
Aceita por maioria de três votos, resolveu-se, entAo, reeo
m~ndar, com os melhores fundamentos, a divisão do legis
lativo em dois ramos:Camara dos Deputados e Senado.

Preponderou a alegação de voto vencedol" de que a ins
tituiçlo do senado écondlelioindillpensâvel á. manutenção
de; equilíbrio entre os Estados. A de&igualdade de represen
tação politiea.naCamarabaixa criava uma cituac;:ãode infe
rioridade para os Eetados de população pouco densa.,

Admitindo a composição das duas' camar& pelo voto
poUtico, condenou a assembléia, por unanimidade expressi
va, a. representação de classe, por julgá.-la nociva ao fun
cionamento de instituições democráticas. Criticou-se justi
ficadamente a lei que criou· a representação de classe· no
país ea() pl"OCesso.deiloral adotado pelas profissõeseom
direito.ao voto. A lavoura. por exemplo, que contribue paraas despesas públícasnacionaes não conta com representantes,
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Fez-se a tábula rasa da atividade agrícola. & profissões li
berais, cujas aptidões legislativas superam as dos Elmpra
gados e empregadores,' dispõe apenas' de. três lugares na
Constituinte.. . .

, .A representação das minorias precisa ser ~ficientemen
te garantida por lei uma eleitoral, cujaexecucão seja COll-
fiada á magistratura. '

De acórdo com as conelusõe~ adotadas, caberá ao
parlamento a faculdade de legislar sObre o direito substan
tivo e o processual. . ' .

,QUanto á organização' do poder judiciário, o Club dos Ad
vogados dissetiú da corrente da opinião particularista que
patrocina a multiplicidade de judicaturas e de leis prxee
suais. 'Deseja. que se ofereça remédio seguro a uma sit.uaçlo
que desprestigía. a toga e imPf'dea uniformidade dajuris
prudênciana.clonal. O Club dos Advogados é pela' unidade
.de justiça e de proceSSO. .

Não quer êle tão somente a independência da magistra
.tura.. Acha que ~ta reclama. ~m autonomia na. sua
composiçio. . .

Vingou-se ma~ uma:vez o ponto de vista.· favorável á
.conservação do jurf. com ampli4Çio de sua competência aos
chamad06 delitos de.opinião.

Defendendo a de8centralizaoiÔ administrativa, mostrou
se a mesma associação francamente. contrária á organizaoio
de miUeías rníonais. Não descobre" ut.ilidade nos aparatosos
exércitos que pesam. s6bre 08 orçamentos·.dos Estados. Quer
vê-losintegrados nas funções propriamente policiais, atri-
buidas, em outras ~es, á gendarmena. .'

A unidade do semoo de saúde pública impôe-se por m0
tivos que saltam ás vistas dos observadm-88 do ambiente bra
sneiro. É.a oonclusão adotada pela assembléia.

Sendo pala autonomia dos Muniof'pios,acha. entretan~
to, o Club dos Advogados que o Distrito Federal preci.qa.
continuar 60b o· regime de restriÇÕes eautelosas··estabelecido
pela Constituioão de 24 de Fevereiro de i89f.
. Quanto aos direitos' individuais que devem ser definidos
na Constituição, o que se alvitrou, como solução mínima, foi
a transplanta'ção do conjunto de dispositivos da.ConsUtuiCio·
de 1891 referentes á. matéria.·
. . Entendeu também a maioria que a intet;VeDÇio do Es
tado na. ordem econômica, sujeita ás condicões do· meio na
cional, se tornou uma necessidade decorrente. da própria.
evoluoão da. sociedade·brasileira., 'Pl"ocessada. sob o impulso
das id~ias que agitam o mundo. Á união compete dirigir 0$
estudos e solucionar .os problflmas que interessam de perto. ,
economia. da nação. .

Fica assim feito o resumo de todas as conclus~ea elas
tes88, distribuidas com a necessáriaanteoip8CAo. e dlsoutldas
·perante uma assembléia., que niOlS& perdeu jámais em va
niioquências ou teorizacÕes erúditas, .sem a menor at.enclo
és realidades do· Brasil •

.compete á mesa. do' tlub dos Advogados remetê-lo aos
membros da. Constituinte.

Saladas Sessões do CIub dos Advogados, 27 d& Feve
reiro de .1934. - Alberto Rego Lim, relator. - L,u:iano de
Albuquerque Melo . ..... FranciscoA. B,aldeR8arim.

i lido e vai a imprimir o seguinte
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4,

pnOJETO DE RESOLUCÁO

N. 5 - :1934

Altera o Capítulo do Regimento Interno, relativo á discussão
e votação do projeto de Constituição f:: dá outras provi-

.~~ncia.s .

(P()1ici~ W-934. Vide Ind. 3-:19347

A Gomissão de Polícia, atendendo a sugestões provindas
da. quasi totalidade dos Sra. Deputados, propõe, comosubs
titutivo deSta Indicação, () projeto de resolução que vai em
seguida, no qual se incluem modifiCaP...ões regimentais, que
devem ser incorporadas á lei interna. da ,Assembléia Nacional
CoIu!tituinte. A Oomissão de Polícia aconselha a aprova.;áo
dêste substitutivo, tendo em vista, principalmente, a alta.
finalidade por êle visada, qual seía a de facilitar a râpida
elaboração da lei fundamental do País, para o seu enquadra
mento na ordem legal.

PROJECTo DE RESOLUCÃO DA ASSEMBLÉIANAeIONAL CONSTlTOINTE

Artigo. único. Substitua-se, revogadas as disposiçóesem
contrário, o Capítulo do Regimento Interno, denomfna<Jo 
Do Projeto tk Corutituiçáq - (arts. 33 & 45), pelo seguinte:

Ar\.. Logo que receber o parecer da.. Oomi61>ão, o
Presidente da Assernl7léia ordenará a sua publicação no
Di47'ÚJ da Assembléia Nacional das sessões e em avulsos,
para serem distribuidos pelos 51"5. Deputados_

Ar\.. . Quarenta e oito horas. depois dessa. publica,oão,
feri o projecto da Comissão submetido. á aprovação da. ~
sembléia.. Aprovado êste projeto, ficarão, iP80 ftU:to. preju
dicados oanteproiecto e .rod~ as emendas.

Art. Verificada, destafórma, a aprovação do pro-
jeto da Comissão, será o mesmo colocado na Ordem do, dia
dasesslio seguinte, para. sofrer, englobadamente, uma ÚDica
discussão, que se não poderá prolongar por mais de· trinta.
sesJ;Ões, findas as quais dar-se-á o encerramento automático
da discussão.

§ Nas primeiras vinte e cinco Sessões desta discussão
serão recebidas emendas, que poderão Ber fundamentadas da
tribuna dUrllnte o prazo que os' seus autores tiverem para
d,iscutir o projecto,' ou enviadas á Mesa, com justificação
escrita, se assim ~ntenderem os respectivos autores_

§ O Presidente da .Assembléia poderá recusar o re-
cebimento de emendas que não tenham' relaoão· imediata com
o assunto ou· que,' de algum .made, infrinjam êste Regi
mento.

Art. Cada Deputado teri O' direito de falar uma vez
e. pelo prazo de meia hora, sÔbre o. projecto de ronstituicão
e respectiva6 emendas, incluída nêste prazo. a fundamenta
ção verbal das emendas que, porventura,. deseje apresentar.
Os. Relatores poderão falar pelo prazo de· um~' hora.. Se an...;
tes .de findar as trinta Sessões acima deterininádsa, não hou
ver mais Depu'tados <:rue desejem usar do seu direito de -fa
lar sO~re O' projeto e emendas, poderão o~ Deputados que já



- 286-

houverem ocupado. a tribuna falar pela segunda vez, du
rante meia hora.

§oS Deputados inscritos poderão ceder em favor de
qualquer·outi-o o seu direito de falar, contanto que cada
orador não exceda o prazo de duas boras.

Art. Encerrada ',a discussão ~o projeto, ~rá êste,
com as emendas, enviado á Comissão Constitucional, para
interpor parecer dentro do prazo, improrrogável. de cinco
dias. I>

Art. Findo êste prazo, o Presidente da Assembléia
dará, com ou sem parecer, para a Ordem dodi aseguinte, a
votação, sem discul!são, do projetooonstitucional e respe
ctivas emendas. Esta votação. será feita por Título. ou
Capítulos, quando o Título estiver por essa forma dividido,
salvo as emendas, e não devendo a mesma votação se pro
longar por mais de quatro sessões~

Art. Votada uma emenda, serão consideradas preju..
dicadas todas as que tratem do mesmo assunto, e que coli
dam com o vencido. Sendo muit3sou várias as emendas a
votar, a Assembléia, a reQ1lcrimenf.o de um membro da t;o
missão Constitucional. poderá decidir que a votação se faça
em globo, em· dois grupos, distinguindo-se as que tiverem
parecer favorável das que o tiverem contrário.

f As votações .serão praticadas pelo sistema. simbó-
lico, mas poderão ser pelo sistema nominal, d~e que assim
resolva a. Assembléia, a requerimento de qualquer dos seus
membros; e,' a requerimento do Presidente ou relator geral
da Comissão Constitucional, poderi a Assembléia estabele
cer o .sistema de votação.

I Os ~idos de destaque serão deferidos ou indefe-
ridos, eonclusivamente, pelo Presidente da Assembléia, po
dend,o êste, e:r:-offici&,. estabelecer preferências, desde que
julgue necessário á boa·. ordem das votações.

Art. No momento das votações, poderá o Deputado
que fór primeiro signatário de emendas, Relator geral do
projeto ou Relator parcial, dar rápidas explicações, que não
poderão exceder o prazo de cinco minutos, no intuito de
encamlnh,ar as mesmas votações.

Arl Terminada. a votação do projeto e das emendas,
voltarão todos á Comissão Constitucional para, dentro do
prazo de cinco dias, elaborar a redação .final.

I Esta redação final será submetida á aprovação do
plenário da Assembléia, no dia seguinte ao da publicação no
DiáI:W das sessões. Durante três sessões, no máximo, pode
rão ser. apresentadas, com fundamentação escrita ou verbal,
emendas de redação. Para fundamentação verbal, cada Depu
tado terá o prazo máximo de oinco minut03. eabendo ex
clusivamente ao relator geral da Comissão Constitucional
opinar sObre tais emendas. .

Art. Aprovada a. redação final, será o projeto man-
dado a imprimir, com urgência, para que o Fresidente da
Assembléia convoque, logo em seguida, uma llessl10 espe
cial em que sej~ declarada promulgada a Constituição, que
será aesinadapela Mesa e pelos Deputados pl'66entes. Nessa
mesmo dia. será remetida ao Diário Oficial para a devida
-publicação." ,

Art. O Presidente ~a Assembléia, usando da atribui-
cão qu~ lhf confere o n. 3, do arte 2~,'do Regimento, po-



- 287-

derá convocar sessões extraordinárias para discussão e vo
tação do projeto constitucional. O tempo das Ssesões em que
figurar o projeto constitucional seI'á, exclusivamente a êle
dedicado, não havendo hora para o expediente verbai e de
vendo qualquer retificação da Ata ser feita por escI'ito.

§ No caso de convocação de Sessão extraordináI'ia, po
del'á o PI'esidente alteI'ar a hora de início da Sessão oroiná
ria, communicando essa alteração á Assembléia.

Art. Se os prazos consignados neste Capítulo decorre
rem sem que esteja concluida a votação do projeto de cons
tituição e respectivas emendas, a Mesa da Assembléia pro
mulgará, imediatamente, como lei fundamental do País até
a ultimação daquele trabalho, o projeto l.Iprov<.tao \lO .pri
meiro turno e cumprirá, sObre .a eleição do Presidente da
República, o que fOI' deteI'minado na mesma lei.

§ Da mesma maneira procederá o Presidente da As
sembléia, se esta resolver usar da faculdade estabelecida ne
art. 102 do Regimento Interno.

Sala da Comissão de Polícia. em 5 de Março de 1934. 
Antonio Carlos, Presidente - Thoma.: Lobo, 1,0 Secretário.
- Fernandes Tavora, 20 Secretário. - Clementino Lisboa.,
30 Secretário. - Waldemar Motta, 40 Secretário.

ELEIÇÃO m;EDIATA DO PRESIDENTE DA REPÚBf,JC-,

INDICAÇÃO

I

o cargo de Presidente da RepúblIca foi mantido pela
lei organica p.xpedida ax;ós a Revolução. seu P1'.eenchi
mento por eleição, que teria ocorrido, se assim houvesse de
liberado o Govêrno rEWolucionário, foi, por arbftrio dêste,
implicitamente, adiado para quando a Soberania Nacional
o entendesse.

É o que se infere do citado decreto, do qual,· entre
tanto, poderia ter constado a convocação do corpo eleitoral
para ele!er o primeiro DJagistrado instituido na Constitui
ção de 1891. Mas, preferiu o Govêrno Revolucionário con
ferir, transitoriamenu., as funções do cargo, ampliando-a:., ti
uma só pessoa, como era da natureza do mesmo cargo, com
a denominação de Chefe do Govêrno Provisório. Absoluta
mente, .porém, não o extinguiu. Apenas dilatou para outra
oportunidade o preenchimento .

. II

Confirmando em palavras claras e expressas aresolu
ção referida, expediu, depois, o Govêrno Provisório, dois
atos· de inequívoca significação. Foi o primeiro o decrete.
dispondo· sObre a convocação desta Assembléia Nacional
Constituinte e expedindo o nosso Regimento;· foi o segundo
aquele em que se· tornou efetiva a convocação. Em ambos se
atribuiu a esta Assembléia a eleil;ão do Presidente da Repú
b1ic~.. não contestada. sua existência e. pressuposta a sua
presservação.Pareeefora de controvérsia .a. competência do
Govêrno Provisório para a expedição de tais atos DO stê~'"

mos em que se encontram exarados.
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m
~sses atos do Govêrno Provisório mantendo o cargo de

Presidente da República e atribuindo a esta Assembléia o
seu preenchimento já foram por nós expressamente apro
vados quando, elaborando o nosso Regimento acordes com
o GovêrÍlo Provisório, mantivé;dlOS o referido cargo e a nós
atri~uimos a função de eleger o seu titular.

IV

Que é firme e decidida essa resolut;ão da Assembléia
Nacional Constituinte. dois fatos o comprovam. É o primeiro
a inexistência de qualquer emenda. no meio do milhar que os
Deputados propuseram suprimindo ocargo.ou da.ndo á
crefia do Poder Executivo. organização não unipessoaJ. ~
o segundo o projeto elaborado pela Comissão dos 26. da maior
autoridade, por ser nossa dele~ão.JlO. decurso de euias
deliberações, á semelhança do acontecido no plenário da.M
sembléia, tais pontos ficaram totalmente pacificas.

V

Isto posto, existente o cargo. dávida não havendo em
que a nova Constituição, fiel, nessa parte,á vigente, o can
8ervará;atr~buida, como já. o foi, por nós mesmos, ; Assem
bléia Nacional Constituinte, a !u~o de eleger o· Presidente,
tanto. se justifica que a eleição se realiu imediatamente,
como mais tal'de, isto é, após o último tramite da elabora
Cão constitucional, á Assembléia cumprindo resolver sObN
a oportunidade imposta pelo interesse nacional, como ex
pressamente determina no art. 101 do- Regimento Interno.

VI '
. ,

O interesse nacional está, precípua e perma.nentemente,
em que o Poder supremo da República tenha. a sua origem
na sobel'aniapopulal', significando oexercicio de mandato
por ela direta ou indiretamente conf~rido. A êsse interesse
nenhum outro sobreleva, de tal arte que, sendo possível
atendê-lo, - e· a possibilidade l',esulta da existência de um
órgão competente para a eleição - todo o adiamento con
traria; desastrosamente, êsse alto e capital interesse.

VII

Considerada. nos efeit.os~pricos, a eleição imediata d~
Presidente da.· República· dc.ter lOará, inequivocamente:

Maior autoridade par titular' eleito áfuncão su-
prema; ..

Maior estabilidade e confiança no Poder, cujo prest.
.gío se consolida na opinião pública e, sobretudo, ,no conceito
internacional; ....

Tranquilidade para o espírito publico, têrmo a ~ta
çães, paz política, regularização mais eficiente dos servIços
administrativos;·' . .. '

Por fim,maior dignidade· para a Nação que, com a es
colha, por ato ,de seu próprio sutrâgio, embora indireto, do
Chefe do Estado, retoma a sua mais imllortanté prerroga-
tiva, seguramente" seu mais elevado áireito.' .
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VIII

Cabendo á Assembléia, - cuja função eleitoral está
proclamada pelo Govêrno Provisório e por ela própria - a
escolha da oportunidade para a eleição, parece certo, á vista _
do exposto, que ,a vantagem está em não mais se dilatar essa
eleição, contra cuja realização imediata - em contraposição
aos fortes motivos retro transcritos - só se apresenta razão
que é de ordem meramente teóriCa - a de que fica melhor
aguardar, para eleição, a conclusão de novo Código Político,
que, de resto,' solidário com o de 91, vigênte nêsse ponto,
vai manter o cargo de presidente da República.

Assim sendo, e concluindo, propomos a seguinte

INDICAÇÃO

A Assembléia Nacional Constituinte elegerá, sem mais
demora, em dia para o qual seu presidente especialmente a
convocar,O Presidente da República, cujo tempo de mandato
e poder serão fixados na futura Constituição, vigorando, até
que esta seja promulgada, o decreto número 19.398, de 11 ,j~

Novembro de 1930, cujoS' poderes foram reiterados por esta
Assembléia em sua in4icacão de 16 de Novembro de 1933 •.

Sala das Sessões, em 21 de Fevereiro de 1934. - Mede;"
TOS Neto. - Augusto Sim6es Lopes. - José Pereir:a Lira..
- Waldomiro Barro! Magalhães. - Arruda Camo.ra.-
Agenor Monte. - Lino Machado. - Abelardo Marinho. 
L~PfJl;Jo T. Cunha Melo. - Abel C'/t.ermont. - Deoõ,at4
Maitr.. - Fernandes Tavora. - EuvaLdo Lodi. - Nogueira
Penido. .- Odon Bezerra Cavalcanti. - Veloso Borges. _.
FernarulP de Abreu.- Nereu Ramos. - Jones Rocha. 
Fran.ci8co Moura. - Alberto RoseUi. - J. Magalhães de Al
meida. - Cesar Tinoc.o. - Domingos Velasco. - Mario'
Caiado. - Generoso Ponce FüM. - Alfredo C. Pacheco. 
Xavier de Oliveira.

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente.
Acha-se sObre a mesa um requerimento que vai ser

lido.
É lido, apoiado e posto em discussão o se

guinte

5·

REQUERIMIENTO

N. 16 - 1934

Reqlleiroa inserção na ,Ata dos telegramas anexos, rela-
tivos a reivindicações proletarias. ' .

Sala das Sessões, 6 de Março de 1934. - João Miguel
Vitaca. '

Encerrada a discussão e' adiàda a votação.

6

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Crislóvão Bar
celos, primeiro orador inscrito.
VOL. IX t9



o Sr. Cristóvão Barcelos - Sr. Presidente e Srs. Cons
tituintes, não é sem constrangimento que venho responder
ao orador 'que, com tanto brilho, procurou defender as as-
pirações das milícias estaduais. '

Antes de fazê-lo, porém, devo dizer que há um desco
nhecimento muito generalizado do que é o Exército, do que
êlefaz e da sua finalidade. '

Os que comandaram tropas irregulares julgam-se á
altura de um comando em qualquer emergência de guerra.
Outros, quasi todos, avaliam a eficiência de um exército
pelas paradas, pelo garbo mareiaI e pelas formaturas de gala.

Não há, entretanto, arte mais difícil, nem ciência mais
complexa. .

O estado maior do marechal Joff1'e. no início da confla
gração européia. era constituído de 70 oficiais, e, nos últi
mos dias de seu comando, eompunha-se de mais de 300.
Por ai se vêm o n1ÍIDero de especializações, a multiplicidade
de técnica e a variedade de conhecimentos com que aquela
colmeia tinha de trabalhar, na elaboração de meiose ele
mentos para as grandes decisões de um general em chefe.

Bastien. publicista militar muito conhecido, em um
compêndio volUmOSO, de mais de 600 páginas, a que deu a
denominação modesta de "NOÇÕes de Tática", disse que o
oficial do exército deve sentir-se sempre atormentado pelo
desejo de aperfeiçoar seus conhecimentos, porquê, acres
centa, uma carreira que envolve a vida dos cidadãos ea sal
vação da pátria. precisa chegar á perfeieã,o.

Não há, ilustres colegas, carreira em que,obrigatoria- •
mente -- obrigatoriamente, repito -- mais se estude. do que
a militar.

Sabemos que, para a matrícula na Escola de Cadetes.
não só são exigidas todas as matérias impostas, nas outras
academias, como também os candidatos são submetidos
a concurso, no .qual é grande o número de iD3bilitados•••

O Sa. LUIZ SUCt1PJRA - Há, 'ainda, rigoroso exame
físico.

OSR. CRISTóVÃO BARCELOS -- ••• além de rigoros(1
exame físico e da' prova de idoneidade moral

saemêsses alunos daE!lcola Militar, vão para a tropa.
e. após o cont.actocom os soldados, voltam para o curso
das armas" para os cursos técnicos de eletroquímica.
de transmissões, de construção, enfim. uma série de es
pecializações que a, complexidade da guerra criou.
Além dêsses cursos de armas,· possuimos a Escola de Inten
dência e outras e, como cúpula magn.'fica da universidade
militar, o grande estabelecimento de ensino que, até bem
pouco, tive a fortuna de comandar -- a Escola de Estado
Maior.

Galgados alguns postos do EXército, os oficie.is que
nela pretendem. ingressar, depois de uma seleção, fazem um
concurso -- tão rigoroso,· que alguns dêles, encanecidos no
servico da pátria, têm ido á sepultura pelo golpe de uma
inabilitação I

O. nosso mistér não é somente como supõe o ilustre co
ronel Amaral, instruir soldados, e' reservistas. O descanso,
de que êle falou, é puro engano, porquê, além do aperfeiçoa
mento nas escolas, o oficial t.emde cuidar, incessantemente,
do apuro de sua instrução militar. Assim é como o tenente,
dirigido pelo· capitão,· .êste pelo. major ou seu coronel. todos
orientados pelos generais que periodicamente são chamados
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ás grandes manobras de quadros - todos empenhados. num
constante exercício, num ininterrupto estudo das matérias
militares.

Assim como preciso se faz aos cirurgiões que realizem
operações constantemente, assim como os grande:; clinicos
necessitam de vasto campo para sua atividade, nós, os' milí
tares, devemos procurar, por todos ,os meios, aperfeiçoar os
nossos conhecimentos.

A guerra, escola rude e cruel, não é nos seus campos de
batalha senão o exame final das nossas capacidades. Antes
dela, lemos os exercícios, as manobras com a tropa, não
muito frequentes, porquê, em regra custosas. Temos, ainda
o exercício de "quadro sObre o terreno". :este, mais co
mum. Nêle os oficiais sáem com 03 seus chefes para O ter
reno, de modo a conhecer o que um escritor chamou "o gran
de tirano". Realmente, além do inimigo, o terreno é um dos
nOSSC3 maiores adversários.

O estudo, porém, .mais frequente e obrigatório, é o dos
?roblpmas tátIcos sõbre a carta. Napoleão - dIZ um grande
historiador - por toda parte a que ía. levava consigo o seu
mapa, crivado de alfinetes multicores e iluminado por cente
nas de velas. Um de seus grandes bi6grafos disse que, em face
dêsse mapa, estava êle anle o altar o:Ie sua maior devoção.

Nós. militares, precisamos estudar,' débroçadosconstan
temente. sObre a carta, num culto á nossa. Pátria, para me
lhor serví-Ia. pirão: porque tantas escolas, tantos estudos,
tanto llacriffcio? ~ que como assegurava um autor italiano,
"a arte da guerra é muito mais difícil do que geralmente se
pensa."

O Império nos legou uma plêiade brilhante de oficiais.
guiados pelo formoso espírito de Benjamin Constan!, porem,
lhes deixo'u ;instilada na lama, uma doutrina ~filosóriea,
de algum modo preJudiCial á carreira das armas. (Muito
bem). Foram êles consumados estadistas. parlamentares
provectos, habilíssimos políticos, mas como soldados· deixa
vam .muito. a desejar.

O regulamento de 98 veio ainda pejado de teorias e.,daf.
continuar o oficial do Exército a ser chàmado de bacharel
fardado. Veio, finalmente, o Regulamento de 1904, que, supri
mmoo o estUQo que !Judiamos cbamar áe alta .cultura geral,
impõs a cada um de nós, apenas, a teoria necessária. e um
cunho mais prático para o .;urso das EscoláS.

Quando as turmas saíram da Escola para a tropa, foi
como se operasse um- milagre no Exército e constatou-se um
grande movimento de baixo para cima. Procuraram, então,
os chetes ir ao encontro dos anseios da mocidade militar,
convencidos, como se achavam, de que os curSos que pos
suíam não lhes proporcionavam os meios, de se colocarem 4.
altura dos comando.s que deviam' exercer~

Devo dizer, de passagem. que o Marechal Hermes, com
o seu sentimento· militar, .com o seu grande, espft'ito de clas
se, levandope1.a primeira ,vês !loS tropas á.s manobras no
Cm·ato de Santa Cruze cuidando com carinho dos assuntos
militares também incentivou. e muito, êsse grande movi
mento de reorganização e instrução das tropas e daoficiali-
dade do E%ército. ,. - ,

Se me permitem meus generosos .(U1vintes, direi que,'
nessa ocasião, simples tenente, fui chamado a dirigir os tra
balhosde jogo da guerra de uma das unidades mais brilhan"
tes de caçadores, nesta Capital. Tomado de dificuldades,
pela natural, timidez. diante. de- tantos oficiais graduados,
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perguntei como podia começar. O General, que então assis
tia ao ato, disse: ~pelo A.. B. C. do jogo da guerra". OA.
B. C. do jogo da guerra eram ações práticas, materiais,
baseadas nos princípios geometricos e topográficos, para

. mais facilitar as secções. O Coronel comandante, oficial de
fino espírito e grande inteligência, pediu permissão ao ,Ge
neral para dizer-lhe que, se houvesse alguma coisa antes do
A. B. C" por aí se devia comeear.

Tal era a vontade· dos nossos chefes, se colocarem á
altura das suas graves responsabilidades.

Em 21 e 22, podemos dizer que o ExércHo atingiu a
sua fase aurea. Surgiu, porém, a Reação Republicana.
Deu-se o episódio épico de 5 de Julho que, nas areias bran
cas de Copacabana, escreveu aquela página gloriosa, uma
das mais brilhantes, não direi só do Exército, mas do Brasil
inteiro, como símbolo de coragem, de hravurtl.. (Muito bem.j

Parecia que para aqueles moeos "de nada valia a vida,
quando tudo valia os seus sonhos e idéais de moços". Dir
ee-ía que êles queriam provar a verdade daquelas palavras
de um filósofo: "O crente é inexpugnável; podem prende-Io,
que fica mais livre; podem matá-lo, que fica mais vivo".

O Exército é, de todas as instituições, a que mais sofre
com os máus governos e com a má política.

O Sn.. CAMPos DO AMARAL - Permita V. Ex. umapar
te? Até nisso as polícias militares acompanham o Exército;
sofrem, com' êle as consequências dos ,máus governos.

O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - Estou1'azendo eoD
siderações de ordem geral, para não particularizar. Posso,
entretanto, concordar com o nobre Deputado: como o Exér
cito, as polícias também têm sofrido com os máus governos.

O SR. CAMPos DO AMARAL -Perfeitamente.
O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - Quanto sentimos com

a série de intervencÕes I Compungidos, víamos partir as
expedicÕes para Mato Grosso e GoiazI Que profundo pesar
nos causaram as intervencÕesno Amazonas, em Sergipe, no·
Ceará, na Baía e no meu querido EstadoI

Como acontece' em todos os fatos políticos, as opiniões
se dividiam. Os que eram beneficiados viam tais inter
venções por um prisma e' o re1'lexo das baionetas era como
os albores de uma alvorada festiva, redentora dos costumes
políticos; os outros, os prejudicados, os apeados, do poder
viam nas pontas das baionetas o símbolo da ignominiae da
prepotência.

Entre apodos e aplausos, entre louvores efêmeros e
invectivas injustas, o Exército partia, caminhava, deixando
um sulco de prevenções e malquerenças.

Dirão: -. "como o Exército executava essas ordens?"
Ei-lo preza de um dilema terr'vel:. ou obedecer e neste
caso, arcar com todo o ódio, com todos os revides ou deso
bedecer, praticando, com isso, ato d einsubmissão, abrindo
um período de crise para o País, por isso que não havia a ne
cessária formação da opinião púbIic~ em tôrno de deter
minados casos de' intervenção.

. O Exército, todavia, nunca deixou de partilhar de todos
os movimentos puramente nacionais. O Exército nunca dei
xou de acompanhar todos os lances liberais do Povo brasi
leiro. O Exército nunca deixou- de estar ao lado das con
quistasdemocráticas do País.
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Era preciso, entretanto, sentir, ante!! de tudo, que a
causa era, realmente, nacional.

Devo dizer aos meus ilustres colegas que o Exército
tem um profundo respeito pelo poder civil. Parece que
pela sua cultura moral e intelectual mantém aqueHf im
pressão que Napoleão deixou traduzir, numa de suas ex
clamações, quando confessou que reconhecia a impotência da
fôrça para construir, dizendo ainda que o sabre sempre
se curvou diante do espírito. E a nossa história está cheia
de fatos em que o Exército, invariavelmente, acatou a con
ciência e a opinião pública do País. Temos Os exemplos de
Deodoro e Floriano.

Relativamente ás atividades políticas dos militares, o
nosso par.orama atual não difere do resto do mundo.

Numa revista francesa, em artigo, o Sr. Léontin,
pergunta: ..L'armée, reste-eUe en déhoTS de la politique?n,
como que perguntando se o Exército francês será sempre
la grande muette. Mostra o que se passa em todos os ou
tros países e apresenta um quadro magnífico, estudl:l.ndo a
situação da Alemanha, da Áustria, da Bulgária, da Espa
nba, da Finlandia, do Japão, da Grécia, da Polônia, de Po,:
tugal, da Iugoslávia, da. Turquia e até mesmo do regime
soviético. Para não tomar muito tempo, farei inserir em
meu discurso o referido quadro.

Vê-se, ness6. revista, a fotografia do general Ziwko
witch, como um grande chefe do exército e presidente do
conselho da Iugoslávia; vê-se o general Kemal Pachá, o
vencedor da guerra contra os gregoS, como "presidente"
Mustafá Kemal da Turquia; vê-se o general Plastiras, como
"ditador" Plastiras; vê-se, além de outros, o marechal Ave
rescu, chefe do Exército rumaico durante a guerra, como
chefe de um partido popular que apoia o govêrno.

Temos, á frente dos cargos públicos e das interventorias
dOA .Estados, oficiais do Exército. Devo confessar o
receio com que o Exército recebeu as primeiras nomeações,
receio do qual partilhei no começo, mas que, logo depois, se
desvaneceu, convencido como estava de que o chefe do Go
vêrno Provisório tinha,. pela sua grande sagacidade, pela
agudeza do seu espírito, penefradobem o problema nacional.
De fato, não poderia ter êle melhorés, mais devotados, nem
mais esforçados auxiliares do que os jovens interventores,
que, de modo geral, estão fazendo a felicidade dos Estados,
pelo Brasil afóra. (Apoiados. Muito bemol .

l!: que êsses moços, apezar de lhes faltar a experiência
da administração, têm o grau de cultura necessário e, espe
cialmente, sentimentos democráticos, por isso que a caserna
é, rE:almente, um~. grande escola de democracia.

O Exército, 51'5., não é o humilde orador, que, embol'a
por algum tempo apenas desviado das suas funções .••

O SR. FERREIRA DE SOUSA - O ilustre Deputado é um
brilhante exemplo· do cjvismo que se adquire na caserna.

O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - ••. encontra-se no ca
minho ínvio da ~lítica, com o só pen,samentode voltar. como
o filho pródigo, á classe que tanto estima e á profissão que
ama com todas as véras de sua alma.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Profissão á qual V. Ex.•
sobretudo, tanto honra.

OSR. CRISTóVÃO BARCELOS-Exército não é o oficial, que,
desviado de suas funções por um malabarismo) do empenho,
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consegue transigências administrativas e dos comandos para
viver nos cafés, nas avenidas e nos "dancinga";Exército nãCJ
é o oficial, que, sem pendor para a carreira, busca outras
atividades que lbe proporcionem recursos materiais para en
frentar essa época de gozo e de grandes ambições; Exército é
o general que cria, em torno dos seus comandados com es
fOrço inaudito, um grande aceiro, para que a chama da polí
tica não venha contaminá-los (Muito bem; apoiados); Exér
cito é o coronel, comandante de corpos, que, mau grado a pre
cariedade dos meios, procura aparelhar sua. tropa e seus
oficiais para a alta missão que tem em mira; Exército é o
capitão que, á frente de sua companhia, procura transformar
essas levas de conscritos, que entram para as casernas, na sua
maioria analfabetos, ~m homens válidos, moral, física e inte
lectualmente; Exército é o tenente que, alta madrugada, nas
primeiras conducÕes, vem ao lado do operário sonolento, e
fatigado, mal refeito dos trabalhos da véspera; Exército é essa
imensidade de técnicos (lue hoje temos e que trabalham no
silêncio dos nossos arsenais e das nossas fábricas, de modo
que, se o Govêrno industrializar os produtos que já estamos
aptos a fabricar, ficaríamos emancipados de uma grande par
cela de importacão de artigos estrangeiros; ExérciW é, final
mente, Senhores, o seu cérebro -o estado-maior, em cujas
seccões não penetramos, mas onde, deb~os' sÔbre as me
sas, afervorados· nos estudos militares, estão os oficiais, man
tendo intacta& astradicões de cultura de Dossa classer reu
nindo e conservando elementos estatisticos, guardando com
carinho oS documentos de nossa história, dedica.ndo-se· ao
estudo meticuloso dos problemas rodo e ferroviários e tantos
outros; é oestado-maior, o unificador da doutrina do DOSS()
Exército, ao qual verdadeiramente pertencem os oficiais que,
com o maior espírito de renúncia e a maior abnegação, têm
suatelicidade resumida em bem· servir ao País. (Muitó bem..)

.Assim, Senhores, esta é a melhor resposta que podemos
dar aos que desejem. confundir o Exército, diminuindo-lhe
as elevadas finalidades... .

O SR. CAMPos DO .AMAa.AL - V. Ex. dá licença para11D'.t
aparte? Espero que V. Ex. não me aliste no número dos
qUe querem dimir:.uir o Exército. O meu esíOrQO no sentido
de obter que as Polícias· Militares se cheguem ao Exército
para obter essa soma de instrução e de. justiça, é uma prova
do muito em que tenho o Exército Nacional. Dou êRte aparte
simplesmente porquêV. Ex. está respondendo ao meu dis
curso e não desejo que alguém suponha que tive a intenção
de menoscahar o Exército.

O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - O melhor serviço que
posso prestar ao país e áqueles que desconhecem 08· pro
blemas do Exército, é mostrá-lo tal qual é, nas suas· finali
dades e no seu esfOrço. Eu não ..,iria diZer tudo isto, csn
sando a generosa atenção da Assembléia Nacional Consti:'
tuinte. (Não apoiados) •.••

O SR. MAGALHÃES NETO - V. Ex. está produzindo uma
brilhante oração ."

O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - ••• se não tivesse a
certeza. da ignorancia que existe al'espeito de minha classe,
por motivos que talvez no correr de meu discurso eu venha
a citar. '
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Vou, agora, Sr. Presidente, entrar,com certo constran
gimento - eu o declaro - na matéria que propriamente me
trouxe á tribuna. E nela entro tomado, como afirmei, de
receio, porquê posso ferir suscetibilídades,· quando meu in
tuito não é absolutamente êsse. Temo que minhas palavras
sejam, se não deturpadas,pelo menos mal interpretadas.

. Faço, Sr. Presidente, justiça a todas as fôrcas pública~
estaduais, que têm estado ao nosso lado na defesa da ordem
e da legalidade.

'p~rticulaJ"I!lente, voto estima toda especial e profunda
gratIdao aos dIgnos companheiros da FOrca Pública minei
ra, com os quais estjve nas horas' mais cruéis e nas .lutas
mais acesas de 1930 e 1932.

Sinto, entretanto, por toàa a parte - mesmo entre
os meus colegas· da Assembléia- o desconhecimento' do
que é o Exército e do que possam ser as suas reservas.

Um dos jornais de maior relevo na imprensa desta Ca
pital, em torno de artigo de um oficial da Polícia goimla,
bordou o seguinte:

"Os exércitos estaduais.
Um' dos maiores males produzidos pela chamada

política doI governar1orel, nos tempos da República
velha, foi a hipertrofia das polícias militarizadas.
que, nos grandes l'.lstados principalmente, chegaram a
tomar o aspecto de verdadeiros exércitos estaduais.
Nos pequenos Estados as polícias militarizadas tive
ram. também, um desenvolvimento excessivo, pesan
do fortemente sObre os orçamentos, tendo, apenas.
como objetivo a sustentação. de chefetes locais impo
pulares,' graças aos destacamentos numerosos .envia
dos para os diversos municípios.

O atual Ministro da Guerra é dos que mais têm
insistido sObre o perigo que representa para a uni
dade nacional essabipertrofia das forcas públicas es
taduais. Infelizmente, porém, na maioria dos Estados
a politicagem dominante não perde ensejo de de-:
monstrar a sua animosidade contra os que denun
ciam a alta gravidade de tal estado de coisas. Como
prova disso vamos citar um trecho de um artigo sob
o Utulo "As Policías Militares do Brasil", assinado
por um tenente de nome Getúlio Artiaga, e publicado
no Correio Oficial de Goiaz, de ,7 de Fevereiro cor
rente. O autor, que deve pertencer á FOrca Pública
desse Estado. após dizer que na Constituinte tem sido
muito discutida a questão das milícias estaduais, afir
ma que "uns, os Deputados, a maioria, manifesta
ram-se calorosa e decididamente pela conservacão
dos Exércitos estaduais (iie), baseados no princípio
da .. autonomia dos Estados, que ficaria grandemente
prejudir.ada eom o desarmamento ou dissolucão de
suas torcas constituidas militarmente" •.. Eis um fato
realmente grave,. não por ser o artigo da autoria de
um oficial da polícia goiana, mas por vir' publicado
no órgão oficial, o que faz crer que o InterventorFe
dera! não desaprova. o ponto· de ·vista de seu subor.di
nado. Entretanto, o que se contém no trecho citado é
a afirmacão de que as milicias .políciais dos Estados
são·verdadeiros exércitos estaduais, cuja. incumbência
é a'defesa da autonomia dos' Estados. Aí está·um sinto-
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ma bastante sério da acentuação dêsse espírito regio
nalista, dêsse estadualismo, que não deve passar des
percebido aos que compreendem a ameaça que isso
representa para a unidade nacional."

Dizia a mensa'gem presidencial do Estado de S. Paulo,
de 1909, que o valor da FOrça Pública era comparável ao de
um pequeno exército.

São Paulo, em 1904 - se me não engano - chegou
mes~o a contratar uma missão. francesa para a sua Polícia,
e, MInas, para instrução das fOrças estaduais, mandou vir
uma missão suiça ou um instrutor suiço. .

O SR. CAMPos DO AMARAL. - Um oficial suiCO.
O SR. RENATO BARBOSA - O Rio Grande do Sul tem

tido' missões, mas brasileiras.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - De oficiais do Exército Na

cional.
O SR. CRISTóVÃO BARCELOS' -Era chefe. da missão

francesa que foi a São Paulo um oficial 'brilhante, morto na
conflagração européia. ~le bem. sabia que quasi nada podia
fazer pela. eficiência. militar da. FOrça. Pública, pois conhe
cia de sobêio o papel da "gendarmerie", e o recrutamento de
uma. miIfcia. Comecou, então, a satisfazer os têrmos do con
trato· e a resolver a sua situação material, porquê, sem in,:"
júria,sabemos que o Exército francês, se é dos mais patrio
tas, é, no entanto, dos mais pareimoniosamente. remunera
dos. Assim Minas não se dedicou de corpo e aImaá sua
missão e limitou-se a fazer traduções de regulamentos an
tiquados, preocupando-se principalmente com os exercícios
de ordem unida.

O nosso regulamento de então, i904,' já procurava um
sucedaneo para o quadrado, e a Missão Francesa incluiu
no seu regulamento 'justamente êsse celebérrimo quadrado,
que, entre a guerra de 1866 e a de i870, não foi empregado
senão uma vezl

Como aluno, tive a veleidade de declarar essa formação
impraticável, já não digo diante das armas automáticas, mas
em face das de repetição. Eu, simples aluno, dos mais obs
curos e dos mais modestos, (Não apoiado,) vinha.condenan
do êsse quadrado e, entretanto, :I. Missão l!'rancesa de São
Paulo o adotava integralmenteI

Como êste detalhe possa parecer uma crítica, devo dizer
aos colegas que não exagero e jamais desvirtuei a verdade.

Ao sa~r da Escola, soube do aparecimento de algumases
tampas numa revista, creio que na "Revista da Semana", da
quela época, referentes ás manobras da FOrça Pública de São
Pll.ulo•. Folheando-a, vi várias fotografillS'. que davam mais
aspecto de pique-niques do que de operações militares. Uma
.delas mostrava a defesa de uma ponte. Procurando ver como
se realizava essa defesa, - porquên6s naquela época, saía
mos da Escola com um debuxo, noções de conhecimentos
táticos - admirei-me ao notar que a defesa. da ponte con
sist.ia numa tropa aglomerada' e deitada e de joelhos, .sem a
menor noção deespaco de proteção, de espaço a proteger,
de manobra;.enfim, sem os rudimentos de tática a respeito
de uma manobra no espaço e no tempo; sem conhecimentos,
de leve. siquer, do que seia - a única coisa que é um pouco
sistematizada- a cabeça de pontel
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E com essa Missão, a força do Estado de São Paulo 
diz o relatório a que se refere o livro de J. Lafayette .
gastou cem mil contosl Tempos depois, veiu a revolução
de 1924.

O SR. CAMPOS DO AMARAL- V. Ex. dá licença para am
aparte?

O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - Pois não.
O SR. CAMPOS DO AMARAL - Quem sabe se essas foto

grafias, publicadas na "Revista da Semana", não eram como
muitas outras, tiradas no campo para efeito externo, porquê
nunca um fotógrafo se arrisca a tirar o aspécto de tal ou
qual ação. É preciso notar ainda que há elementos de defesa
que se escondem no terreno. Talvez o fotógrafo, para um
Brasil de 1904, desse apenas um aspécto exterior da mano
bra.

O SR; CRISTóVÃO BARCELOS - Abandonei a fotogra
fia •.•

O SR. CAMPos DO A.MAR.AL - Perfeitamente.
O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - ••• como abandonei

o quadrado.
O SR. CAMPOs DO AMARAL - Que era do regulamento

de Moreira César.
O SR. CRISTÓVÁOBARCELOS - O Regulamento Mo

reiraCésar era quasi contemporaneo do conde Lippe•••
Tratava-se apenas da flexibilidade da tropa.

Houve um grande êrro, e entro neste assunto com o
maior constrangimento, em exaltar a nossa carreira, por-

· quê, como disse há pouco' o general FlOres da Cunha, ela
envólve os próprios destinos da Nação. (Mu.ito bem).

Quando o valoroso coronel Prestes, cruzando o nosso
hint~land, ameaçou São Paulo, passando por Goiãz, organi
zou-se. uma. grande coluna da Forca Pública. Para chefe
escolheu-se um coronel, cuio 110me não declino, porquê não
me ocorre no momento, mas que tinha grandes qualidades
pessoais. A primeira condição sine qtta non. era. de que
nenhum oficial do Exército fizésse parte do seu Estado
Maior. E êle seguiu - não direi com o seu Estado Maior,
- com o seu séquito ao encontro de Luiz Carlos Prestes.
Corre, no entanto, por aí e há provas circunstanciais que
parecem verdadeiras, que, atacadas as forças. de Carlos Pres-

· tes; êste,. numa hábil manobra, fez com que as próprias tro
pas da Força Pública se hostilisassem e se retirasse:n.

Sabem todos os colegas. e companheiros da Assembléia,
neste convívio· de que tenho a honra de participar, quanto
eu me sentiria feliz se não tivesse sido chamado á discussão.
Sou, porém, obrigado,· ou a seguir os sentimentos de meu
coração, nesta hora, voltados para os valorosos companhei-
ros .da Força Pública Mineira...' .

O SR. CA!tIPOS DO.A..'IARAL - Obrigado a V. Ex.
O SR. CRISTÓVÃO 'BARCELOS _. '••• ou colocara si~

tuação do Exército em seus verdadeiros têrmos.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA. -, Prestando, assim, relevan

· tes serviços ao· País e á própria Assembléia.
O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - E isso é tanto mais

necessário quanto, em nossos p~rlamentos, pouco se tem
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ouvido a voz do Exército. Os relatores da Guerra e, se não me
engano, da Marinha, eram civis, o da Guerra era. êssa ex
pressão de grande estadista, o notável mineiro - Pandiá
Cal6geras (Apoiados). cujo nome está impresso em nossos
corações; e, lá no Senado, não era otalanto ~e Lauro ,MuIler,
nem a inteligência e cultura de Lauro Sodré que. orientavam
a Comissão de Marinha e Guerra; era Benedito Leite, o me
lhor e mais conciencioso dos relatores.· De modo que, nas
assembléias, nos parlamentos, o que tem faltado justamente
é uma voz que diga, como Barbosa Lima dissera certa oca
sião: "Pensam os Senlíores, OS ilustreS Deputados, .que ser
oficial do Exército é .fazer "direita, volvêrI", esquerda,
rodar?"• ,. . - _

O que é o oficial do Exército, eu o sinto bem, mas,
infelizmente, as minhas palavras. fícammuíto aquém do
que desejo dizer. (Nt'íoapoiadoa).

DÍS$e o meu nobre colega, justificando sua emenda, que,
muitas. vezes, o Exército foi reserva da PÓlícia.'

O SR. CAMPos DO A1lrWlAL - Algumas vezes.
O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - Uma, que seja. Não sei'

se, nas praxes parlament:reõ, é permitido ao orador solicitar
esclarecimentos do sentido de uma asserção. .

O SR. CAXPOSDO AJuJw.>- Terei o máximo prazer em
presta-las, desde já. .

O SR. CR.ISTóVÃO BARCELOS - Permita-m& que os
peça a V. Ex., eomoeamarada.

O Sa.CAldPos DO ÂXARAL - Pois nlo.

O ar. Presidente. - .Advirto ao ·nobre .. orador qut" está
f~da a. hora do Expediente.

O SR. CRISTóVÃO BAMEr..oS - Estou insei'ito, Sr.~
sidente. para falar em explicac;lo~aL de sorte que pediria
aV. Ex. se dignasse conceder..:me a palavra na Ordem do dia,
embora Í880 represente sacrifício para a Assembléia. (N40
apoiado•• )

O Sr. Preaidente - V:. Ex. será atendido.
O SR. CRISTóVÃO BAliCELOS - Agradecido a V. Ex.

(Muito, bem; muito bem.) '. .

O Sr. Presidente - Está finda a hora. destina.da. ao Ex-
pediente. .

Pa.ssa":se á
ORDEM DO ·DIA.

O .. Sr. Presidente - Não .constando a Ordem do dia de
matéria que, dependa de pronunciamento do plenário. dou a
pala.vra. ··para. explicação pessoal, ao.Sr•..Cristóvão 00 Barcelos, _
o primeiro que a solicitou•

..~ ',o - "

O Sr. Cristóvão Barcelos (Potra ezplicllI)ão pessoal) 
Vou prossegu,ir, Sr. Presidente, nas minbas considerações.

,O SR•. 'CAxPoS' DO .AM.uw.' ....;.Devo respondera V.Ex.
que se trata de uma. carta, assinada 'pelo .então Coronel Dió
genes Monteiro .Tourinho, relativa '. ao combate no POrto Ja;..
ponês, da qual passo a ler o trecho que interessa no momento,
seV. Ex. me permite. (L~) . .. .. i
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"Não obstante a premencia do tempo, este co
mando ainda pOde localizar 2 Cias. em posições as
maisconvineentespara um bom exito da ação que se
ia desenvolver. Uma das eias. foi colocada em 2~ li
nha em apoio da polícia mineira que já ocupava. a
ia, e a eia. 'Lamego mandada marchar pela estrada
do Porto da Independencia com a missão de atacar o i

inimigo de !lanco e se possível pela retaguarda.
A ação desenvolveu-se com· violência na sua pri

meira fase, presumindo-se que os atacantes atingis
-sem o efetivo de 300 homens sendo seu esfOrçoprin
cipa! desde o início, bem acentuado em nosso fianco
direito, o que motivou um retraimento nesse fianco
das nossas primeiras linhas nessa crítica pritneira
fase. Após uma reorganização das tropas. nesse flan
co, com refOrça dos a:'t. montados .. e. outros elemen
tos que organisei na ocasião, a pressão inimiga di
minuiu sensivelmente aí, e em .seguida começou. a nos-:.
5a ação no flanco esquerdo pela Cia.Lamego que
havia atingido a posição ordenada, batendo o inimi&'O
defianco e de retaguarda,. trazendo em consequén
cia. o seu imediato desbarato e ocasionando a sua re
tirada e mpanico. E assim terminou a ação desse
dia!icando em nossas mãos 5f.(eincoenta e um) pri
sioneiros na maioria alemães e quarenta e tantos mor
tos que foram verificados no campo da ação, além
do material eonstante de 2 1Mtrol1uJdor08 Botchki46
pe6a4tusendo uma .faltando o allmentador, 7· ffUÚ
MatUer, .{ cofre. eóDtendo carregadores de metralha
dora pesada Hotchkiss,3 fu:i6 1Mtra1.1uzd,ore., 20 car
ref/Qdore6 poro. fu:ü metraJ.1uJdor e talabarte par&. ofi
eial do Exéreitocom o .nome, Tenente Plínio···.Ribeiro
e 2 reparos de mtr. pesada."

Devo acrescentar apenas o seguinte: a Polícia mineira
estava na primeira linha desde a véspera· e o 120 Regimento
se encontrava de reserva.

O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - Temos, aí, nessa ques
tio, dois aspectos : o político. e o tático. .OCupar-me-ei, em
primeiro lugar, do aspecto político, mas devo. acentuar, desde
já, que a obJecAo constitue até um elogio, porquê é· com a re
serva que o chefe traduz a sua vontade. Foch cbamava as
suas reservas. de suas "massas de manobras".

Uma das quadras mais dolorosas e mais pungent.es POl"
que .Já tem passado o Exército Nacional, .foi quando do mo
vimento de S. Paulo, chefiado pelo Genel'al Isidoro, em 192&.
Para dar uma idéia do estado dalma da oficialidade do Exér-'
cito, naquela época, peco licenCa. para narrar á' .Assembléia
o que comigo entãosepassoQ~ .

Organizado que foi, desde logo, um destacamento do
Exército, nas proximidades de. São Paulo, coube a chefia do
Estado-Maior ao mais bdlhante dos. oficiais, talvez o talento
mais fulgurante,. o Major SOusa Reis, que s~guiu imediata
mente para assumir o seu pOsto. Homem .de gabinete, pos
mindo ilustração que· o fazia .admirado pelos chefes. fran-

. ceses,verdp.deiramente ·obseeado pelos estudos militares e
da defesa nacional.. nunca tivera~contacto oom a massa, j~
mais, auscultara a opinião de seus camaradas. Dafi· possi
velmente, o haver dado uma ordem de ataque aos revolucio-
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n:ários 'de 24, como se' tratasse de umasituaoão normal de
guerra.

Pois bem, Senhores: na execução dessa. ordem, ficou
em suas mãos, apenas, uma companhia de metralhadorasl
O· resto da tropa passou-Se paI;'a o General Isidoro.

Aturdido, vendo ruir a grande fama, o justo renome
de oficial de Estado Maior, teve um abalo mental. Coube
me, então, simples capitão, que gozava da simpatia e da
estima do Chefe do Estado-Maior, a mais dolorosa honra
que tenho tido na minha carreira: a de suceder a êsse
grande vulto do Exército, que, mortificado com as angús
tias, sofrendo moralmente sua 'derrota, deu um tiro nacabeoa,
110 vestuário do Estado-Maior do Exército.

Quando recebi essa ordem do meu chefe do Estado
Maior, Sr. General Tasso Fragoso, não me achei com co
ragem de dizer o que. pensava e como julgava a situaOão. J'i
lo, porém, mais tarde,poís tenho por hábito definir minhas
atitudes.

Seguí para São Paulo, ein companhia de outros ofi- '
ciais. 1a comigo um coronel, a quem me prendiam grandes
l~s de afeição e, posso dizer, de família.

Torturado pela minha angdstia de patriota, declarei a
êssecoronel .o meu modo de pensar,. acrescentando que seria
um péssimo auxiliar de qualquer general, como Chefe de Es
tadp Maior, porquê não podia ser contra meus camaradas,
pois, se não era partidário da Revolução,. naquele momento,
que seria apenas um episódio militar, achava, entretanto, que
êles tinham muita razão em·· se ... rebelar contra o Govêrno,
quando mais não fosse como protesto á polftica 11efanda da
época. (Muito bem.)

Qualificou êle delndiseipllnaa minha atitude e eu lhe
pedi que a levasse· ao, conhecimento do General Sócrates. '

':!ate Generai, com a sua 'bondade, sabendo que eu era um
oficial notoriamente, conhecido como disciplinado, mandou
me para a retaguarda, e !iquei,não nas prís6es,mas em
Mogi das Cruzes,.prestando servioos a gregos e troianos, re
colhendo e conduzindo os feridos aos hospitais.

Nessa hora, em que 8e abrem os corações para todos os
que sofrem, procurei' alimentos· para a populacAoevacuada
de São Paulo e, assim, exerci a minha atividade na reta.
gaarda. ,. '

. Não estava,· porém, posto de reserva;, aohava-me, oomo
todo o 'Exército, naquela época, em que a suspeioll.o palrava
sôbre, todas as unidades,· colocado. á . ref.a8uarda, por 1110
inspirar confiança ao Govêrno. de entlo.

E toi,. Sr.PresideIlte, por êssejulgamento falso, que
tanto tem prejudicado ao Exérolto, sôbre'os que. 1110 oom
partilharam 'naquela luta, que se deixoll cair o labéu de co
vardia, qup,ndo o que sentiam eram (lS anélos do pove, os
reclamos da Da.ção, as aspiraoões do país, para modificaclo
dos costumes políticos e administrativos da nossa torra.

Na retaguarda, testemunhei asituaQiodos oficiais do
Exército, que~ por não quererem bombardear Sã/) Paulo,
nem' atacar os colegas rebelados, passavam, á vista das ou
tras 1.l'opas; como covardes~como elementos'sem a neces
sária. éficiêneia, sem o precisó grau de comando.
.. 'E·. essa injustica vem se avolumando~.crescendo, pensan
do muitos que· o Exército· é, .precisamente, a tropa que foge
de cOmbater,quando nãoserebela,;que<,se exime da luta.
quando· paraelanio há estímulo, o que, me taz recordar a
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frase de grande general francês: "On gagne les batailles
aV6e les troupes qu'il faut retenir; ou les perd avec celles
qu'il fautpousser".

Por isso é que os oficiais do E::rercito não logravam ven
cer as revoluções. :eles sentiam muito de perto .as aspi
rações nacionais. Com a cultura que ninguém lhes pode
negar, com o juízo são e seguro q1:1e devem ter, achavam
que nãc deviam dar mão forte, que não deviam ser mura
lha e esteio de govêrnos prepotentes (Muito bem) ; e aos seus
soldados faltava a. alma, que deles faz os melhores combaten
tes, porquê de seus lares levavam a angústia, o sofrimen
to de um povo que sonhava e ansiava por dias melhores
para a Pátt:ia.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Pela palavra deV. Ex.
fala, neste momento, a grande voz do Exército, nacionalista
e patriótico.

O SR. CRISTó'VÁO BARCELOS - Só nós sabemos quan
to temos sofrido essas injusticas e êsses aleives.

Aproveito estar nesta tribuna, desmerecendo talvez da
cultura em que são tidos os oficiais do Exército (Não apoia.
dos), para deixar transbordar toda a minha alma de sol
dado.

Imaginem os ilustres colegas, se se coloeassem todos em
meu lugar, quando me· foi dado tomar a defensiva das fron
teiras dos Estados do Rio e do Eb-pirito Santo, na zona da
Mata e pelo rio Dôee. Eu, .. que em nenhuma campanha me
submeti a situações defensivas, mercê d~ Deus, eu, a quem,
desde a Europa, as circunstaneias têm favorecido, permitindo
empenhar-me, com todo o meu temperamento, nas ofensivas,
nos movimentos mais rápidos, nos ataques mais decisivos,
não podia -conformar-me com a defensiva. prescrita p~lo Es
tado Maior de Belo Horizonte. e pedi licença para,l'om as
minhas pequenas colunas, algumas apenas de oito homens.
invadir o ~~o do Rio e o Espírito sanl.o. Parecia uma
temeridade e manifestei minha decisiio aos meus coman
dados, que eram, á direita em Porto Novo. o Major Ameri
cano, a,. á esquerda dêle, o Gapitão Mury; .no centro, em
Recreio, devido á falta de oficiais, acumulava eu .as fun
cÕes de sub-comandante e de .comando geral, numa frente
de mais de trinta quíl~metros, de Carmo a Cantagalo e
daí a Itaocára, e muitas vezes dispunha só de dois homens.
Logo á esquerda, o meu valoroso companheiro de bancada,
Capitão Gwyer de Azevedo, com oito homens; . além, êsse
intrépido camarada Capitão Maranhão. E, assim os valo
rosos ·Oton Feio,·SerOa, Respicioeo meu dileto amigo, in
terventor do Pará, Joaquim Barata, cuja missão era ata
car Vitória, procurando ligação com a valorosa coluna do
coronel Amaral. .

Contra nós, Senhores, o Govêrno lançou duas colunas 
não era bem.. contra nós, porquê visava um movimento es
tratégico muito bem urdido. - lançou duas coluna:!, cada
qual deeerca de três mil homens. Uma por Porto Novo,
talvez objetivando Juiz de Fora, de modo a aliviar as tro
pas governistas do assedio dos revolucionários; outra por
Campos e UM. visando, talvez- Belo Horizonte. em auxílio'
á resistência heroica do 12- Regimento de Infantaria.

Pois bem,' as nossas patrulhas, as nossas pequeninas
vanguardas estabeleceram. cont8eto com as tropas do Govê.."Ilo,
que foram recuando, e, de. recuo em recuo, quasieD1 pa
nico, fugiam, não me permitindo por isso julgar da efici-
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ência da tropa pela falta de ardor combativo. Eu nãopO:
dia julgar que os meus colegas, coroneis naquela época, e
hoje generais, diante. de cuja competência e elevada culture
me éurvo, fossem peores chefes do que eu. ~ que. êles não
tinham tropas' que quizessemcombater; sentiam bem a si
tuação do P~ís. O coronel do Exército, .que devia enfrentar
o Coronel Amaral e que "recuou para Friburgo, é incontes
távelmente um dos mais brilhantes generais.

Quem não convive com o Exército,. quem não f:stá pe
netrado do seu sentimento, poderia supor que tudo isso
fosse .realmente falta de eficiência, quando posso afirmar
que tudo era amor ao Brasil.e aos Brasileiros. Quando eu
via os meus comandados avançarem sempre ante efetivos
tão superiores, sentia que tinhamos por aliado o melhor
dos aliados, a forca moral, e como o. Marechal Bulteang podia
esclamar:- "Ohl puissance moraIe tu ast la reine de la ba
taiHe. ,.
, o Exército, .Srs.,tem carpido sofrimentos e máguas,

porquê muitos pensam e julgam que êIe foi feito para se
melhantesmovimentos. ~ um perigo para .os govamos im
populares basearem sua fOrça e prestígio no Exército.·porquê
êste falha, desde que ausculte o sentimenwnacional· gene
ralizado e impetuoso.

Srs. Constituintes, não sou,-eestou pronto a colaborar
com o meu ilustre.colega, -:- daqueles que pensàm em anular

. completainente as FOrças' Públicas estaduais. Penso que elu
sloUID$reBerva de ,primeira ordem, mas depois .de preen
chidas determinadas condições.

SurgiU, no correr dos debates de ontem, o fato ,da dis
pensade toda a Polícia do Pará. Seria, realmente, ideal
que todos os Estados pudessem dispensaras suas polícias.

O SR. MÁRIo CHJm,i[ON'l' -V~ Ex. dá licença 'para umaparte'" . . . ,

O SR. CRISTóVÃO. BARCELOS- Com muito prazer.
Os apartes muito contribuem para esclarecer o debate.

O SR. MÁRloCBERMoNT - O Govêrno do Estatio dI) Pari.
aplicou os· reeursos adVindos da extinção dapolfcia aos pro-
blemas de educação e saúde ~úblicas. ,

O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS- seria para desejar
que. os Estados pudessem dispensar a polícia;. alguns, porém,
absolutamente não podem faz6-lo, seja pela extensão' de .seu
território, como.Minas, ou por outras causas, como São Paulo
e, especialmente, o Rio .Grande do Sul.. ' ,

O SR. AOENoa 1IrfON'B- E muitos Estados do Nor
deste.

O SR. CRISTóVÃO BAR.CELOS -- E muitos Estados do.
Nordeste, como bem lembra o ilUStre Deputado, assolados
pe~o cangaço. •• .'

O SR.XAVIBR DB .ÜL1VEIRA - Que. é a indústria'~o crime
organizada"

.0 SR. CB.lSTóVÁOBARCELQS- É, entretanto, "bom,
até, para o Exército ter essas,J'Orc;as prontas, afim de atender
aosphmos de mobilização., .'

.' ' ~ preciso~'porém, fazer como' sempre fez a PoUeia do
Rio Grande··do Sul,.a qual, além de suas qualidades 'guer
reiras" proc~ou ter a .mesma instrução, dispensando mia-
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s<les estrangeiras, para adotar, como acentuou o ilustre Depu
tado, a missão indígena. a do Exército nacional, que nunca
menoscobou. (Muito bem.)

.Tenhó a preocupação de terminar, Sr. J?residente, de
modo que vou precipitar as minhas <lonsiderações.

A meu ver, dará excelente resultado a seguinte me-
d~a: .

Os corpos depoHcia passarão por um centro de triagem.
no qual serão selecionados os seus soldados; porquê, como
nijo ignoram os ilustres colegas, após longos anos de serviço•.
os policíais se apresentam alquebrados e incapazes, portanto.
de agir com eficiência na zona de guerra, de modo que. só
poderão ser aproveitados em serviços auxiliares.

Feita essa seleção, vêem-se os homens capazes.
Realmente, não há melhor soldado do que o de políeia.

1:1e entra. para a caserna, porquê se sente feliz dentro dela:
nasce para a profissão das armas. Eis por que não dp.vemos
deixar de aproveitar êsses elementos, que constituem pre
eioso auxílio para o Exército, em caso de guerra estrangeira.
(Muito bem.)

Mas. .• e seus oficiais? 1:ste. o problema mais sério - o
problema de comando.

Irão para a frente -éuma idéia puramente pessoal 
aqueles que tenham tirado, digamos, um curso como o C.P.O.a.
(Centro de Preparação dos Oficiais de Reserva).;

O SR. <lur!POSDO Ax.uw. - Sem desejo de interrom
per V. Ex., mas apenas para esclarecer o assunto, declaro
que, na minha ezmnda, me referi mesmo á instrucão como
a do Exército. Desejamos que as polícias militares seja.m
instrufdas uniformemente. segundo .os regulamentos do
Exército - neste particular, com sujeição absoluta áS res
pectivas disposições.

O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - Em todo caso, o que
~ vai passar. na. realidade, é o seguinte: cbamam-se as
elasses de reservistas, pelas idades, para os centros de concen
tração. Já então seencontrarâo mobilizedasas fÔrças públi
cas. O maior cuidado será.j~ta.mente em relação aos oficiais,
que deverãoreceberinstrucÕes de aeôrdo com o curso de
oficiais de reserva, para isso devem ser disseminados o C.P.O.R.
pelas capitais dos Estados. De hã muito me bato pela criação,
em Belo Horizonte, de um centro de oficiais dereaerva.

A propósito, convém saUentar que, soa Alemanha 8US
tentou a luta ingente e tremenda de f914, foi tão somente
devidQ, 90de-se dizer, & sua oficialidade de. reserva, a qual.
no fim de um ano, estaya perfeitamente aparelbada para as
diversas emergências da campanha, 8abld., que, n08 pri
meiros embales, a oticialidade do seu exército atIvo rôra
ceifnda. .

Senhores, não tendo pl'eparado notas, venho proferindo
este QI8CUrSu -se assim posso classificar as minhas ~onSl
derações - num dosalinho, numa improvização de que peço
desculpas a quantos generosamente me ouvem.

O SR.. XAVIER. DB OLIVEIRA - V. Ex. presta esclareci
mentospreciosos á, Assembléia•. (Muito bem.)

o SR. CRISTOVÁOBARCELOS - Muito agradeCido a
VV.EEx. .

Não quero, porém, que os honrados colegas .saiam 8U
pcmdo que· pretendo todos os louros da vitória para a
mmba classe. Na guerra de amanh~ não se sabe quemven-
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cerá; a luta futura mobilizará todos os espíritos, todas as
. atividades, todas as indústrias. Colaborarão. para o triunfo

final todos os bons patriotas que, na zona de guerra ou na
retaguarda, tenham o pensamento voltado para a Nação.

Na Inglat.erra, operou-se o grande milagre pela propa
ganda das mulheres, que nessa nação .infensa ao aparelha
mento militar, em poucos dias, concorreram para mobilização
de centenas de milhares de volunt.ários.

Ganham a guerra as mãis que mandam seus filhos para
a frente, calcando os mais nobres e os mais fortes senti
mentos humanos; ganham a guerra de amanhã, que será
trágica e cruel, os bombeiros que á retaguarda, nos grandes
centro?, têm de multiplicar os seus elementos, os seus efe
tivos e os seus esforços para dominar os incêndios, porquê
a guerra do futuro será a guerra do bombardeio, a guerra
da asfixia. Venceremos todos n6s, não importa que seja o
chefe, não importa que seja a tropa, não importa que seja o
obreiro, o operário ou o industrial; venceremos todos, para
felicidade do nosso Brasil, irmanados com o pensamento.
bem elevado, para defesa da honra e da integridade
do País, para glória. imortal da nossa. raça I (Muito bem;
muito bem. PaLma&. O orador é vivamente cumprimentado
e abraçado.)

(QUADRO A QUE SE REFERE O SI\. DEPUTADO CRISTóvÃO BAR
CELOS, EM SEU DrSCURSO)

Alemanha: O General von SChleicber, chanceler do
Reich. Postos na administração civil são confiados aos ofi
ciais ativos. Celulas racistas no Exército.

Áustria: Existência de associações de soldados com ten
dência política para eleição dos "Homens de confiança" das
unidades. Propaganda cristã-social no· Exército.

Bulgária: Part!cipação do Exército no golpe de Estado
contra. Stàmbouliski no dia 9 de Janeiro de 1923. Os oficiais
interv~m na luta, contra. o Partido Comunista.

Espanha: Repressão da conspiração .do General San
jurjo. Agitação dos vficia!s monarquhstas.

Finlandia: Condenação do General Wallenius, chefe do
Estado Maior .Geral e de vários oficiais, pela participação
.no movimento nacionalista "Lappua". .

Itália: Conferências sObre o Fascismo para os oficiais.
Cancelamento, dos quadros de oficiais da reserva, das pes
soas suspeitas relativamente ao regime.

Japão : Golpe de Estado do General Araki apoiado pela
"IAiga de Fraternidade do Sangue" e pela Associação Militar
"Ko1roonsha". . '

Grécia: Reconstituicãoda Liga Militar que fez a revo
lução em i910. Sua dissolução ap6s as eleições de 25 de Se
tembro ú!timo.

Lituania: Golpe de Estado de 12 de Dezembro de 1926,
dado pelo Exército. Militarização da administração civil.

Polônia: Galpe de Estado militar de i2 de Maio de
f926. Depurac;ão dos quadros de' oficiais. Todos os gahine
tes compreendem ministros' do "Grupo. de Coroneis". Intro
missão dos oficíais 'na administração civil.

Portugal: Ditadura do General Carmona, apoiada .pelo
Exército... . .

Iugo-Eslávia: Fundação, 'antes de f9H, das associações
militares secretas: "A mão branca" e "A mão negra". ApO~o
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do Exército á Ditadura de 5 de Janeiro de 1929, cujo autor
foi o General Ziwkowitch,

Turquia: Ditadura do General Mustapha-1í.ema.L A
administração civil está confiada aos oficiais.'

U, R. S. S.: lnstru~cão polftica dada no Exército ver
melho operário e camponês, Cada unidade possue sua cé
lula comunista, assim como as instituicões do partido.

Comparecem mais os 81's.:

Má.rio 'Caiado, Abel Chermont, Leandro Pinheiro, Joa
quim Magalhães, Lino Machado, Carlos Reis, Agenor Mon
te, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Figueiredo Rodrigues, :100
vá Mota, .Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira de Sousa, Alber
to Roselli, Herectiano Zenayde, Pereira Lira, JoáQ Alberto,
Augusto Cavalcanti. Alde Sampaio, Humberto Moura, Va
lente de Lima. Isidro Vasconcelos, Sampaio Cos~ Guede8
Nogup,ira, LeaDàro Maciel, Augusto Leite, Roddgues Dóris,
Deodato Maia, Marques dos Reis, Clemente Mariani, :Maga
lhães Neto, Artur Neiva, Manuel Novais, Gíleno Amado, Ne
greil"os Falcão, Aloisio Filho, Francisco Rocha, Paulo Fi
lho, Arnold Silva, Carlos Lindenberg, Jones Rocha, Ruí san
tiago, Miguel Couto, Njlo de AlvarEnga, César TinlJeo, .ACÓrcio
Tõrres, Oscar Weinschenck,Fábio Sodré, Cardoso de Melo.
Buarque Nazareth, Ribeiro Junqueira.Adélio Maciel. Mar
tins Soares, Negrão de Líma, Odilon Br~. Vieira Marque!,
Raul Sá, João Penido, João BeraIdo. Policarpo Viotti. Li
CUrgo Leite. Celso Machado, But'Do Brandão, Jacques Mon
tandon, Rodrigues Alves, Morais Andrade. Vergueiro Césalt,
Hipólito do Re~o, Zoroastro Gouveia, CincinatoBraga, Ca?
doso de Melo I"eto. Morais Leme, Henrique Bayma, José
Honorato, .Domingos Velasco. Nero de Macedo, Alfredo Pa
checo, Francisco Vilanov3y Plínio Tourinho, Antônio Jorge,
Adolfo Konder, Anes Dias, Fredrico Wolfeabutell, Asean10
Tubino, Pedro V~rgara., Argemiro DomeIes.. Raul Bit.ten
court, Acir Medeiros, Ferreira Neto.. Vasco de ToJedo, Mu
Uns .e Silva. Edwald PassoIo, Hílton Carvalho. Pedro Ra
che. Euvaldo Loai, Teixeira Leite, Oliveira Passos, Dav1
Meinicke, Levi Carneiro. Morais Paiva, Nogueira Pe
nido (102).

Deixam de compareer os Sr!.:

Freire de Andl'ade, Valdemar Falcão, Veloso Bo~,
Ll1iz Cédro, Pereira Carneiro, Olegário Mariano, Alípio
CostaIlaf., Pandiá Calogeras.FurtBdo de Menezes, .A1eixo Pa
raguassú, Bp-Imiro de Medeiros, Plínio Correia de Oliveira,
Teotônio Monteiro de Barros, Cadota Queiroz, Abreu Sodré,
Antônio Covelo, Maurício Cardoso. Assiz Brasil, Gilbert Ga
beira, Alt)p.rto SureJe. Armando Laydner. João Pinheiro, Pa
cb~co e Silva, Roberto Simonsen. (2·L)

'7

o Sr. Presidente Tem a palavra, para explicaQão
pessoal, o Sr. Abelardo Marinho.

O Sr. Abelardo •Marinho (Paraezplica~ão pes!oal) 
Sr. Presidente. era minha intenção continuar- ti" enn~idel"1\
ções que iniciei. no outro dia, em defesa da fórmula que

J' • . • .
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propús para. realização da representação profissional, bem
como na análise das outras modalidades aventadas para a
representação das classes produtoras e trabalhadoras. cons
tantes de emendas apresentadas ao Anteprojeto Constitucio
nal. Entretanto, á publicação do brilhante pareceI' do re-

. lator do capítulo referente ao Poder Le~slativo, o talen
toso e erúdito Deputado pelo Estado de Mina.:;, Sr. Odilon
Braga, obriga-me a interromper aquelas considerações e
apreciar, de preferência, êssc parecer, o que se me afigura
demais oportunidade.

Não vejo ::L Ex. no recinto. Desejaria a sua pre.:;cnça;
mas, sou forcado a pronunciar a minha oração, porquanto
sabem todo:; os Srs. <":on:;tituinte~ que não (loJemos 1'alar no
momento em que desejamos, mas l.ão s6menle naquele em
que a vez nos toca.

o parecer do ilustre Sr. Odilon Braga trouxe-me, ini
cialmente, uma satisfação: é que, pela primeira vez, du
rante alguns· anos em que temos vcnLilado o assunto da re
presentação profissional, os nossos opositores não fogem da
essência do mesmo. Até hoje, por mais que tivessemos pro
curado manter a discussão no terreno devido, sempre, inva
riavelmente, os nossos antagonistas procuraram tratar de
representações técnicas, de representações de interêsses, '.te
representacÕes econOmicas e de uma porção de outra::! coisas
bastante interessantes, mas que, de forma alguma corpori
ficavam o aspecto principal do nosso ponto de vista, do
motivo pl'lo qual propugnavamos a representação profis
·sional.

O parecer do nobre Deputado Sr. Odilon Braga, no to
cánte á representação das profissões, visa quasi exclusiva
mente a emenda por mim apresentada. É S. E:t. mesmo.
quem, aproximando o tim de sua exposição, dessa forma se
pronuncia:

Á vista do exposto, só resta ao Relator considerar
que não merecem apOio as emendas inspiradas pelo
pensamento que visa fazer da representação profissio-.

, nal um expediente de renovação política da Repú
blica .....

Sómente a minba emenda visa promover um esfôrço
nesse sentido.

Assim, em seguida a ligeira explanação meram~nt9

dotitrinária, o Sr. Odilon Braga houve por bem abordar o
assunto da seguinte maneira:

"Com efeito, admiUdo que o Estado exerça o seu
alta controle sObre os mais variados sectores da eco
nomia nacional, imperioso se torna que faculte aos
representantes de todos êles frequente ensejo.de de
1esa dos seus interêsses específicos, de maneira a que
8e harmonizem com os lnterêsses gerais e sul)ertores
da Nação.

Na vigêncfa dp.. democracia libe7'al. caracterizada
por uma atitude sempre e~ectante do Estado em face
do livre. jogo d!ls ini}:iativas 'particulares. desnecessa
ria era essa Intervenção de origem profissional. Subs
tituída aquela democracia pela atual, de feição mais
ou menos social, destinãda a imp,or novos padrões de
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conduta a todas as atividades nacionais, tal interven
ção não sómente se deve considerar legitima e sim
igualmente indispensável. Como poderão os homens de
govêrno desempenhar suas já agora difíceis funções,
sem o concurso direto e vigilante dos que mais ime- ..
diatamente sofram as repercussões da estreita e rígida
trama da ação oficial?

Além disso, cumpre não esquecer que os vastos a
profundos distúrbios econômicos resultantes da guerra,
cessada nas trincheiras mas recrudecida nos embates
da concorrência comercial, trouxeram ao primeiro
plano da atenção dos governos, o angustiante proble
inada ··racionalização da produção", tornando ainda
mais recomendável a colaboracão interessada e eficaz
das fOrcas produtoras e dos seus técnicos.

Coincidindo êsse fenômeno de expansão dI) Esta
do com a chamada crise da democracia, que antes S9
deveria denominar - crise da democracia parla:men-
tarista, porquê nesta é que o govêrno, pluripartidário
13 instável, se mostra impotente para produzir a adnd
,Distração complexa e intensa que a atualidade reclama,
redobrou de vigor o esfôrcode destruição de suas ba
ses· políticas, Já de muito batidas pela crítica corro
siva dos adversários da teoria da soberania nacional
A Nação - passou-se a proclamar - não 6 um sim
ples agregado de indivíduos Justapostos; é, ao invés
disso, um organismo composto, constituído de coleti
vidades naturais, possuindo eada qual sua !ndole e seus
estrafda da identidade da competência profissional e
da competência política : "A política é a ciência da
interêsses própri"os. Sendo assim, mais racional serA
que cada .individuo, ao exercer sua função cívica, o
faça do seu grupo e pelo seu grupo, tanto mais Quanto
dentrodêle é que o pleno conhecimento dos homens
O sufrágio de "amorfo" se transforma em "organiza
do". E afinal é Samt-Slmon. o vetusto ~aint-Simon.
aue, a propósito, diz a palavra de estridente atualida
de, depois de esquematizar a "idéia técnico-polftica",
e dos ob.ietivos, lhe dá uma conciência mais nítida dos
seus deveres e clareza maior de idéias para cumprI-Ioa.

SObre êsse novo princípio, ou melhor, sObre êsse
nOVi) mito poUtico, para usar de uma expressão de So
reI, posta em uso por Delaisi, erigem-se o Estado c0
munista e' o Estado corpora~ivo-facista.

A R'Ossia adotou-o desde logo, menos por motivo~

de ordem teórica e mais para dar, á realidade da di
tadura proletária, um fundamento ideológico diverso
do oferecido pelo Estado ocidental.

A êle aderiu o facismo por instinto de conserva
çl1o, para apropriar-se da vasta organização sindical de
que safra a "poussée" socialista que lhe provocara o
nascimento. Valendo-se dêle, poude Mussolfni, a um
tempo. destruir a máquina eleitoral dos antigos par
tidos e burocratizar a perigosa rêde de núcleos sin
dicais tines que eingia toda a Itália. ém éerta ma~~ira
ameaçando a segurança da ditadura. Oficializados ,os
sindicatos. apressou-se G facismo.' em· montar,. com
~les, a máquina política que d,everia substituir a an
Uga~.; Só se destr6e o que se substltue~••
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Primo de Rivéra, de seu turno, tentou fazer ou-'
trotanto na Hespanha. Não o consegUiu. Faltou-lhe a
estrutura sindical preexistente. 05 sindicatoIJ, e em
geral as demais formas de associaçlio, não vingam bem
no clima social da Peninsula e das nações de. origem
peninsular•.. Nove anos de forçadafiibernação nlio
1f'rllm bastantes para aniquilar o viço dos núcle03 po
Uticos municipais, que acabaram pondo abaixo a mo
narquia.

O que .é inegável, todavia, é que as experiências
da Rússia e da Itália vieram dar um novo e prátieo
interêss,e ao velho tema da répresentação proporcio
nal, abastecendo de argumentos e de 'expressões de su
lZp.I5Uvn modernidade, t{)(los os que. por essa ou aqup.la
eirt-t1nstancia. deliberRda ou fnconcieTltemente ambi
I"ionam arr~bl\tar o domínio do Estado ás tÕt"Çlia po
Uticas que o detêm por lndicaç~o democrática."

"Na Espanba,- pela eonstituiçlo de lunho de
t928. substituiu~ o· RPnado ,pelo Con~lho da Coroa.
eujos meml:!rofl. '"rAm t!Pl'ignRdna, PIlt1- nelas federa
ções·'e .8TUpos econômicos, parte· pelo ·Rej~ A Camara.
cedeu lugar á • Assembléia Nacional". com podere me
ramente con!lultfvos. Além de altas .funcionária.. U
tularE'! dt> direito•. seus membro! erám desj~OlJ nlo
e6 pelos corpos l)olfticos locais. municipalidades" a&:
sembléias provinciais. mal' amda pelás co~ •
gi-uP05 econômicos. (Y Dfrpt~ri.o pretendeu obter moa
"Assembléia de eompetêDcitl8.....

Devo dizer. de passagem•• propósito da referência
feita á ditadura de Primo dp, Rivéra, que o Dobre Deputado
labora num equívoco. Primo de Rivéra. absolutamente. nlo
pretendeu nflm tentou ~ apoiar. nos sjndjca~, QUe. &1i"
existiam ns!. bpanba tanto 0\1 talvez mais profusamente elo
que n$l Jtá1ia.

Diz Bernard Laversne, ~ Le GOU"Dememmt dn De
m.oc"a.tie, .JIodeme. :
I

Segunrlo omt'@mo 811tor.·~8saA8IembJéia era apmu _
~mPliaeão do Conselbo EconOmico. criado pelo Decreto de H
de Marco de 1924:

"Compunha-I=e dp. delegados d~ t~ott • &"~
:1ismos ag'dcola~ e industriais que tive!!!em _ penfll
lmla tlma atividade. al)reciável: eamaras de ooméreio.
de agril!ultura, .camaras o!ici~ls deminae. 'f'!d~c!
t~xtil .. catall.conselhO.1 provinciais.enfiin·· siDdicatos
operários e patronais. Asminorfas8xfsteRtelDO sefo

.dos sindIcatos. t!nham. DO 'Consélho,representante~
distintos dol'i da.,matoria,êste caracterCsUeo, 'só 'por li,
bastaria {!SN' dtreren~iRr a assembléia'espanhola de

'&odaa as criações, faeístas." , '.
, . Aôn08so :Ver, ,em que peSe a' opfnflOe1Í\ con'tririo do
;,f!lrudj,to.:PBl~. ~ ..dJ~~ura. ~.~,Pr.f.~o"~e !~iyera···ifracassou .
;~rte~ ,81do ..dema,slãd~mellte liberal,.: por'terutilizado, na
~,l".eomn~o.·do,·país,.os 'elemélitOs' pól1tfcOs ,eivados dos

vleios dó' vassadó~ 'e lior'sãó" ter 'prócurid'ó;' como Tez Mus-:
., • - .', , . -,';. .,:.,: .' < :"~' ' '}.-- ... • • ,
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solini, dar feie,::l1J nova ás organizações poUÚcas, gastas e
desmoralisadas pelas agremiações partidárias.

Feito ésle ligeIro comentário, tomo a liberdade de con
tinuar no examt> do bem elaborado relat6riú do Sr. Odílon
Braga.

Continua o parecer:

"O que é inegável, todavia, é que as experiências
(Ia RÚf!lsia e da Itália vieram dar um novo e práf.ico
interêsse ao velho tema da representação profisJIIJ
nal, abastecendo de argumentos e de exprezsõe-; de
sugestiva modernidade, todos os que, por essa ou aquela
circunsLancia. deliberada ou inconcientemente ambi
cionam arrebatar o domínio do Estado ás fOrças polí
ticas que o detêm por indicação democrática.

Foi o que sucedeu entre nós com as esquerdas rp,
Y'olucionárias, desejos~' de modificar quanto pO!;sfvel
o tradicional sistema de sustentação política do go
vêrno.

É indissimulável: os que entre nós se batem ener
gicamente pela reprel3entação profissional, nada mais
fazem do que reproduzir a tática facista· acima refe
rida. E certo já teriam conseguido idênticos resulta
dos, se no Brasil, como na Itália, existisse a estrutura
de uma s6lida organização sindical. Mas no Brasil tal
m~anizacão jámais existiu, noo existindo SeqllAr um
rodimentar espírito associativo. Daí. as dificuldades
ia tentativa, que houve deeomeçar pela criação artifi
eial dos órgAos sObre os quais deveria ampara'l'-se .••

Não há duvidar:af estão pa'1'8 comprová-lo elo
quentes documentos, trazidos a público pelas. figuras
mais em evidência do outubrismo, euia substancia,
~1iás, se concentra na longa e veemente justificação
la emenda n. f.-i68, da lavra do ilustre Deputado
Abelardo Marinho.

C\S inluit/):o rfetP1"minRnt~ dll sludidll omenda
'ranl'luZllm elarament.P da lleJmint.e jdntes~: "1: Dreei!Jo
demal' da !'of.ina flf"eulal'. do" bábitosinveteradM. 11
maSSll "\'otante. ~ preciso diAPOr. sob feiçloaeentua
"~m"Tlt",,"'nov&R" unidades constitutivas do eleitorado.
~ p~iso mar. Da'1'8 011 cidadãos. eondleõe9 QUe lhes
bel'TTlitam conh~Ar llfl118 vet'dadAirM Interêsses: 1)lei
t.ear. diretament.e. " .fusta AAUsfllCão dOI' me!lmos; e
ter eonciênefa do IP.U prc'íprio valOt' ta dI! SUA próDria''''rea...

Citando. 9,..im. 11m tl'er.hl' "" minha JnClUficacão. em
Ileguidll pp.nnnf.AC' Deputado Odilon B~:

"Para que' Como fazê-lo pelo sistema de sindI
catos artificialmente criados. e. '0 que 6 mais. repre
sentados indiretamente. por via de voto lmlduado e 8U-
cessivo." . .

E S. Ex. oferece uma exp1icac~o: "Responde o período
final." E p~ssa a citar outro. t.recho de minha justificação :

"Isso feito, danamos uma demonstraçlo prática e
convincente de quanto·· sãopreseindíveis o. "cabo elel- .
toral".o "oo;oooel" e o. "industrial dapolftica". .
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Nesse segundo trecho do parecer do nobre Deputado
pelo Estado dl3 Minas Gerais. três pontos exig~m ligeira
apreciação de minha parte. embora a pequerla imporlancin
que oferecem. em face do tema principal.

O primeiro é o que se refere ás esquerdas revolucio
nárias, onde gentilmente nos coloca: o segundo é o que
nega a ausência de espírito associativo á nossa gente; e o
tElrceiro é o que dá a entender que são em número insn
ficiente, no nosso país, organizacÕes sindicais e profissio
nais necessárias á representação por nós pleiteada.

Em relação ao primeiro item, a bi3m dizer os que s~

bat~ram, desde o Início, pela idéia da representação profis·
sional e aos quaie se devem as vitórias parciais já obti~~s,
não podem, propriamente, ser chamados de esquerda revo
lucionária. Nosso programa, firmado na Convenção Out.u
brista de 5 de Julho de 1932, não é um programa de es
querda, muito embora sustent.emos reivindicações traba
lhi&tas e outras medidas t.ambém pl~ileadas pelos socialis·
tas. A posição que nos at1ribue S. Ex. é, necessariamente.
função da que escolhe pa::-a si. Quanlo á idéi... da repre
sentação profissionnl, muito antes do movimento de 30, an
tes, portanto. de haver esquerdas revolucionárias. Já cogita
vam dela o~ pa:-tidos quI' se batiam pelo sane;\mp.nto eco
nômico. moral e político do Brasil.

No programa do Part.ido Dc-mor.rático 1p ~ão Paulo.
de 1927 enconfra-!=e t\ sp.g't.1in f.p:

"3.- Vindicar para 8 Lavoura, para o Comércio p

para a Indústria, a infhlência a que tem direito, por
sua importancia, na dirt'ccão dos negócios públicos."

E no program:l do ParUdo Demo~l'ático do Distrito Fe
deral, de maio do mesmo ano, lia-se:

""Ir. Frnternidade: Animar o espírito de !raler
nidnf!f' c!as classell.

fi; rJeio amparo ás crianças, aos velhos. aos enfer
mo!'. ao,:; inválidos e ás ll"estanfes;

11, p",la profRA;áo da vida. da sa(lde e dos direito~

dos que lrtbalham;
c) pela representação direta e efetiva do ea~i

tal e do Trabalho nos órgãos da administração que s~

ocupam dos problemas respectivos."
Como se v~. embora de forma um tanto rudimentar.

aí se acha a idéia da representação da produção e do tra
balho na direcão do!' ne~6cios públicos.

~sse prOln'3.mn. salvo f'n~ano. mereceu a aS1\inatura dos'
nOSS01\ eminentes coll'gal! Leilão da Cunha, Leví Carneiro e
Fernando de Magalhães.

D~sejo. porém, dar uma informacão int.eressante: a
idéia da representncão de classes existiu no Brasil há mais
de cem anos e não duvido que se chegue um dia a desco
brir ~ue ela nal'1ceu na nO!lsa pátria ...

Em um livro do RI'. Ulisses Brandão - A Confedera
ç{J.o do Equador, encontrei a seguinte referência:

"Um decreto do Estado de Pernambuco, de 23 de
Fevereiro de 1917, em um dos seus considerando re
~onhece:.. , "que o advento das Idéias democrática:'!
data dêsse reg!me (o da Revolução de i8f7), o qual
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entre seus idea is r.1ais cotáveis, que a lei 'organica
consagra, contou o govêrno civil pela representação de
classes. o ria inamovibilidade e independência da ma
~istratura. o da emancipação ordeira e progressiva dI)
(-lemento servil, o da tolerancia religiosa, o da liberda
de de opinião.· traduzinrio-sp. pela liberdade de im
prensa e o da plena capacidade política dos estra:lgeirns
de qualquer comunhão crist.~, uma vez naturalizado!!."

(Ulisses Bran(lão, A Confederação do Equador.)

De- fato, roi as:o:im constituído o Go.v(\rno Provís(,rio que
saiu da Revolu/;.ão:

Padre João Ribeiro Pessoa de Melo (Religião);
Capo Domingos Teolõoiv Pessoa (Milícia);
José Luiz de Mendonça (Magistratura);
Coronel Manuel Correia de Araújo (Agricultura);
Domingos José Martins (Comércio);

(Victor Russomano - Hist6ria Constituci()nal da
Rio Granae dQ SuL - 1932.)

O apreço. ou o valor em que os revoltlcionários de 1817
tinham a participacão. no gov~rno, de elementos das prin
cipais classes dll "ocicdade de então. pode s~r estimado pela
referência quP.~. encontl'3Vli na pl'oclama~iio ent.'io diri~ida
ao pm,-o de Pernambuco:

"Pernambucanos, estM Lranquflos! Aparec('ina capital,
o povo está contente, já não há l1i~tinc:;ão entre brasileiros e
etlropp.tls. todos se conhecem irmãos, descendentes da mes
ma origem, habitantes do mesmo pars, professores da mes
ma religião.

Um Govêrno Provisório, iluminado, escolhido entre to
dtL6 tL6 ordens do Estado. presitlp, a nossa felicidade: confiae
no seu zelo e no seu patriotismo. A providência que dirigiu
a obra a levará a seu têrmo. Vós vereis consolidar-vos a
vossa fortuna, sereis livres do peso de enormes tributos que
gravam sObre nós: o vosso e nosso país subirá ao ponto de
grande7.aque há muito o espera e v6!l colhereis o fruto
dos trabalhos e do zelo dos vossos cidadãos.

Ajudae-os com os vossos conselholl. êles serão ouvidos:
com os vossos'braços, a Pátria espera por êles; com a v:}ssa
aplicncão á agrioultura, uma nacão rica é llma nação pode
rosa. A Pátria é a nossa mãe comum, vós sois seus filhos,
sois descendentes do~ valorosos Iusos, sois portugueses, soi'3
americanos. sois brasileiros, sois pernambucanos."

(Correio da Manhã -4-3-34.)

O SR. DOMINGOS VELASCO - Convém não esquecer a
opinião de Alberto TÔrres. que. trat.ando. da organizacão (lo
Conselho Nacional. incluiu representantes das profi!lllÕeS,
e valores morais do País. Isso ha vinte anos.

O SR. ABELARDO ?{ARI~HO - Tem t.oda a proce
dência a !emhranca de V. Ex.

Poderia l'li7.pr. ainrIa, que entre Alberto TÔrres e a Re
voluCão ele 1930. grnnde sumidades,. no campo da sociologia,
rlo Direito e, até, da polftica. tf>m nreconizacio, mesmo dA
cátprira!'l rIo alto magistério da Rp.pública, a representação
profissional.
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f n"rc:rindo-me á Re;volucão de 1817, quis mostrar, evi
d~~_'::mentP.. que há m:n5 de um século já se cuidou da ma
tél'llJ. no nosso. país.

O SIl. Dor.rINGOS VELASCO - Apenas ci lei a Alherto
T.Orres por Bel' .no~e de'. grande projeção. nacional, de auto
rIdade extraordInárIa. r

O SR. ABELARDO MARINHO - Estou de pleno acOrdo
e asradct;o n cOlaboracão que V.Ex.me traz. .

Rc)nvP.m-me O:l Srs. Constituintes repetir passagens
do pll:,cc('r dn nobro Deputado por Minas Gerais que
11 hli pouco. 1-'nco-o. para que as tenhamos bem presen
Lcs no nOlhO espírito.

.. }~ inrJissimulável: os que entre nós se batem
oncrglcamente pela representação profissional, x:ada
mll8 fazem do que reproduzir a f.ática fascista acima
referida. E certo :já teriam conseguido idênticos re
llUltados, se no Brasíl, como na Itália. existisse a es
trutura .de uma sólida organização sindical. Mas no
Brasil tal organi2;ação jámais existiu, não existindo
soqueI' um rudimentar espfI'ito associativo. Daí as
dificuldades da tentat.iva. que houve de começar pela
orlaçflo 81'tl flclai 'dos Ól'lCâos sObrt' os aml1~ <1~voi[,la
ftmpnr:u·-sp. .•.

Nl\o lui duvidar. Aí e~tão parllcomprová-Io elo
qul\nLcs do~ump.nlos. trazidos a póhlico pelas figura!!
mal" em ("vidência do outubrismo. cuja sub!ltanela.
alláa. llC concentra· na longa e veemente justifica:Ao
dn omcnl1a n. 1.168. da lavra do i1ust.re dp.putAdo
Ahohlrdo Marinho.

011 intuitos determinantes da aludida emends.
tranfiJUl~cm claramente da seguinte síntese: ..~ pre
01.0 deRviar na rotina sa~olar•.dos hábitos invetera
flldoll. a mas.;a votante. t preciso dispôr. sob feição
aoontuadamente nova. as unidades constitutivas do
olellol'ndo. ~ preeis.:> criar, para os cidadãos. cotidi
CO"I que lhes permitam conhece~' seus verdadeiro!'
JJ1r.c,r~slle~; pleitear, diretamente. a jU!lta satisfação
d(ll .mesmos; e ter· conciência do seu próprio Vl1lol'
e dn !lua própria fOrca." Para que? Como fazê-lo pelo
.llltoma de sin(ficatos artificialmente criados. e o
que é mais, repr~~entados indíretamente, por via de
volo graduado e isucessivo?

Responde o período final: "Isto feito. daríamos
uma demonsLra~ão prática e convicente de quanto
~no prescindíveis:o "cabo p,leifora1". o "coronel- (> o
"indostrinl na política..... .

'rudo m ui to claro: quer-se a repr~$en tacão pro
fllJ8lonal. não· pelos benefícios que seus fervorosos
apologistas preconisam, intimamente relaeionados
eom o rendimento prático do Estado; quer-se a re
prl!!l.:lnt.açiio profis"íonal para Mm ela, se não erra-

. dlear desde já. pelo· menos preparara el'l'lldícaçii? da
represonLnc1io política. A carga contra esta é dIreta
e tranca. Tem ariobl'e~a de não· iludir a ninguém. em
hora lIendo injusta ao confundir na mes~a repulsa o
polit.lco digne' dA~fp nome, que pOr· dest,l~o ou voca:
cIo 8e especializai no zêlo da caUSA púbhca e aquêle
qUf" a explora. '
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o no!!s,? passado - ..:onvcnhamos - JusLifica, em
cerLa maneira, a energia da atitude, na qual se deve
reconhecet' sincerIdade e paLriotismo."

~êsse ponto o nobre Deputado Odilon Braga não
prestou muita aLencão ás nossas palavras.

S. Ex. referiu apenas um meio que propomos, nãl>
para destruIr o cabo eleitoral, nem o chefe político mas
para modifIca!' a mentalidade eleitora! da grande 'massa
voLant.e. De fato, em favor do que acabo de dizer, invoco al
guns trechos da justificação da nossa emenda. a cujo res
peito se manifesta o ilustre Deputalo por Minas Gerais:

"A falência do sistema representativo, no Br~sil,
constitue um fato notório. que ninguém contestará
de boa fé. Inúteis foram todas as teis elaboradas no
sentido de reaIízar o sufrágio unIversal. Corrigiram
se, é verdaCle, certos aspectos extet'iores do voto, mas
Os atritos intrínsecos têm contInuado 03 mesmos.
Na nossa terra, apenas uma minoria, de todo InSignI
ficante, ao exc.CCA: o direito de voto, fá-lo imbuicta
do verdadeiro civismo. O voto tem sido uma pun
gente expressão de inconciência cívica. inspirado
na .displicênCIa. na pusilanimidade. no interêsse. ma
lerial e no sentimentalismo, nêsu, compreendidas,
naturalmente. a a:mzade,a paixão e a exaltação po
lítIca.

A quasi' totalidade da massa votante gravita em
tórno do cabo eleitoral, seia êste de grande estilo ou
de pequena envergadura.

Assim o é nos centros mais cultos, nas capitais
e nas grandes cidades. e assim se verifica nas vilas,
aldeins e nas zonas rurais."

Transcreví no texto de minha justificação palavras pro
feridas pelo Sr. Domingos Velasco, nosso eminente colega,
Deputado por Goiás, profundo ~onhccedor de nossos sertões.

Disse· S. Ex.:

..~ por isso que lhes tem passado despercebido o
fenOmeno social, tipicamente brasileiro, que é o· chefe
político municipal. É preciso remontar aos tempos co
loniais para se compreender a função preponderante
que, há séculos, vem exercendo sObre a massa popu
lar. O fenOmeno que roi notado por Eochwege, Kooter,
Saint Hilaire, consiste na necessidade em que se viu o
fazendeiro, o proprietário Cla telTa, de suprir a falta
de espírito cooperativo, da solidariedade social e da
assistência dos governos ás massas trabalhadoras ru
rais. É o fazendeiro, i) coronel, quem assiste o iéca nas
BUas dificuldades de vida. é quem lhe dá um trecho
de. terra para cultivar. é quem lhe fornece remédios. é
quem o protege das arbitrariedades dos governos, é o
seu intermediário .iunto ás autoridades. Criou-se desta
forma, desde acolOnia, um poder que a lei desconhece, .
mas que é um poder de fato '" incontrastável, imposto
pela!' contingências do meio."

O SR. DOMINGOS VEL.o\SCO -:. Pela leitura que V. Ex.
está fazendo. verifica-se· que nós, partidários da representa
ção pt'ofissional, não sODloscontrários aos coroneis. Nós
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os vemos como um fale, ~ocial que' prec:i:;a ser resolvido e
que, paree(;. será perfeilamcr.te solucionado com a represem
tacão profi:il'Jonal. ~sle sempre. o pen:;arnrnt? que me levou,
da tribuna, a tratar do coronchS01(' ,h) Brasll.

O SR. ABELARDO MARINHO - De pleno acordo com o
que V. Ex. acaba d(~ r::nuncial'. estava conduzindo minha de
monstração pal'a dize!' isso que V. Ex. nos ádianta.

Vou continuar a reproduzir palavras de nosso colega,
Sr. Domingos Vela~c:o. "tiPo acaba de me honrar ~oro sua e-s
clarecida e honrosa c.olal)oração:

-Não me privo, Sr. Presidente, de trazer em abono
das obst'l'Vações, próprias. colhidas diretamente, na
romha terra, assim como em São Paulo, Minas e por
onde tenha vivido, nas peregrinações de olicial do
F..xércilo, a opinião do Sr. Oliveira Viana:

-O que os quatro séculos da nossa evolução
lhe en~inam é que os direitos individuais, a liber
dade, a pessoa, o lar, os bens do homem pobre só
est.ão garantidos, seguros, definidos, quando tem
para ampará-los o braço .possante de um caudilho
local.

Essa íntima convicção de fraqueza, de desam
paro, de incapacidade se radica na sua conciência
com a profundeza e a tenacidade de um instinto.
Daí, dessa educação histórica. êsse espírIto de
classe que domina por inteiro a mentalidade das
nossas classes inferiores. O camponês, por força
mesmo do seu instinto· de conservação, acerca-se
do homem forte local, faz-se o seu cliente, torna
se o seu protegido, o seu camarada, o seu compa
nheiro, o seu amigo incondicional na boa e na má
fortuna. .

Do nosso campônio, do nosso homem do
povo, o fundo da sua mentalidade é êste. Esta é a
base da sua conciência social. :&Õte o temperamen
to do seu caráter. Toda a sua psicologia política
está nisto. (Oliveira Viana - Populações Meri.
dionais do Brasü.)"

. Não quero, Sr. Presidente, cogita.r agora se é um
bem ou um maio fenômeno do coronelismo.Desejo
apenas ressaltar o fato p:lra mostrar a minha descren
ea nos poderps miríficos do sufrágio univp.rsal. direto
e secreto, (Muito bem), e concluir que não. foram as
eleições fraudulentas a causa dos erros, aqui aponta-
dos,da Constituição de 1891." .

Porquê, .Sr. Presidente, os governantes estaduais
depois que os defeitos do presidencialismo rígido d~
1891, forcaram a instituição da política dos governa
dores, sempre tiveram a sagacidade polftica de se
apoiarem nos chefes municipais. Aos Presidentes de
Estado s6 interessava. para que ·pudesserr. I formar
bancadas unanimes, que não lhes faltasse aquele
apóio. E daí o cuidado que tinham em não intervir
nas políticas municipais, conservando-se alheios ás
pugnas, para manter relações com todas as facções e
delas receberem. unanimemente, o voto nas urnas •

.. .. .. .. .. " lO ' ' ..
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Em compensação, os chefes dos· Municipios, na
sua função histórica d,e protetores forçados das mas
sas, eram unanimes em apoiar os governos, não s6
para obterem melhoramentos de seus municípios, mas
também para evitarem a inlerferência da fÔrça. Essa
era a nOl'ma geral.

E qualquer que flJs!ie o !iistema de voto e as ga
rantias eleitorais, o eleitor sufragaria o candidato in
dicado pelo seu chefe. Era o meio, o único meio a
seu alcance para corresponder aos benefícios recebi
dos dos chefes municipais."

.Pediria a atenção dos l5rs. Constituintes para o trecho
seguinte, ainda do discurso do Sr. Depu lado Domingos
Velasco:

.. Ainda ago'ra. Sr. Presidente, com o Código EleI
toral e todo o seu muanismo aperfeú;oadíssimo, nó,
vimos realí=ada uma eleição verdadeira e honesta;
17UU. nem por Í8so, a massa eleitoral em cada mu.ni
cípio deixou de votar nos candidatos que lhe indica
ra o seu chefe, a quem ela acompanha na "boa e na
má fortuna."

O Sr. Domingos Velasco foi eleito pelo partido que
apoiava a situação revolucionarin de Goiaz. S. Ex. foi o
primp.irosecretário do Interior da Intcrventoria do Estado;
S. Ex. não é Deputado da oposição, nem nos consta que le
nha sido eleito para combater o sufrágio universal, nem a
democracia chama de "liberal": S. Ex. é, em resumo, insus
peito. A opinião do ilustre colega sObre os efeitos do Código
Eleitoral. com seu mecanismo complicado e aperfeiçoadis
simo, sôbre a mentalidade da massa votante. ('stá consubs
tanci:lda 1l0l'l lêrmos acima expostos.

Remata, porém, o ilustre Deputado Goiano:

..Assim. Sr. Pl"esidente. não está na falsidade das
eleições a causa dos erros enumerados."

"Foi. Sr. Presidente. levado pelo conhecimento
que tenho das lutas polfticas. tais como se desenro
lam no rr.eio brasileiro, que me tornei partidário da
sindicalização e da representação das profissões nos
órgãos do govêrno." ' '

Prossigo agora, lendo mais um trecho da minha justifi-
"Os que conhecem os meios eleitorais da Capital

Federal não serão capazes de, em face de Deus e pela
sua honra, dizer que, na sua ~ssência, as coisas· se· pas
sem, no Rio de Janeiro, de fórma diferente ou menos
desairosa. '

2sse estado de coisas que domina no Brasil há mais
de um século, cuias raizes penetram fttndo no seio da
massa, de que vive e se nutre o induslria1i!imo polftico.

Será admissivel que á e:r:tirpação de tal mentali
dade sejam stLficientes QJ]ena." leis que visem realiza'"
o sttfrágio tlniver.~al?

Não! dizemos com firmeza.
Ê preciso desviar da rotina secular, dos hábitos

inveterados a massa votante. É preciso dispor, sob fei-
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Cão acen(uadamcnte 1?-0va, !ls unidades ,con'!,titutivas
do eleitorado. É precIso crlar, para os cldadaos,con
dicõcs que lhes permitam ocnhecer ~eus verd.adei~os in
tcrêsses; pleitear, ,diretamente, a JU5~a satlsfacao dos
mesmos; e ter conclência do sen pr(lprlo valor e da sua
própl"ia forca. _ .

Isso feito, daríamos uma de.monst~acao. prátIca .e
convincente de quaI,lto são prescmdívels o "cabo eleI
toral, f) "coronel" e ° industrial da política.•• "
.... a • •• '·.· .. ········,·················

Ora, nas eleições votam, promiscuamente, pessoas
que exercem profissões as mais diversas e que foarm'
eonduzidas a um mesmo colégio eleitoral, ou por mera
casualidade ou, o que sucede quasi sempre, [\01' cavi
losas providências e manobras dos cabos eleitorais.
. Na votacão promíscua comparecem, portanto, pes-o
soas· das mais variadas profissões. ligadas aos cabos
eleitorais e pelos mesmos orientadas.

Essas pessoas, em regra., devem 'Votar no candidato
que lhe8 inspirou. o sentimento, ou a displichu:ia ou •
inter~8se, ou' que lhes indicou o "cabo", candidato a
quem, mu.itas f1ezee, fUUla. lhes prende e de quem ape
nas sabem o nome.

Se, porém, em vez da promiscuidade na Totação,
acima exposta,' sómente a pessoas de uma mesma pro
fissão fosse dado votar em tal cu qual colégio, isto é,
se os colégios eleitorais se eonstituissem de acordo
com as profissões dos eleitores, sobreviria séria desor
ganização na aparelhagem dos cabos eleitorais. E se,
além disso, essas pessoas só pudessem eleger alguem
que exercesse a mesma p1"ofissão que" elas, então desa
pareceria a rêde de interêsse,que liga entre si o
industrial da política, o eabo e o eleiter sem civismo.
. O eleitorado votante, na sua composição elementar,

continuava o mesmo, mas a sua mentalidade, livre de
tutela e da deturpação já referídtJs, (atalmente evolui-
ria para condição melhor. .

E, por outro lado, haveria, para os votantes. mul
t.o maiR probabilidade de melhor conhp.cer o seu can
didato, membros da mesma profissãf) que são uns e
outros ....... . ..- .

Presentes, na Assembléia, deputados do maior nú
mero possível de atividades profissionais, o. legislativo

. terá informações mais diretas sObre as aSpiracões, as
necessidades e as condiÇÕes da. maior parte da popu
lação; face a face, advogados de interêsses que se cho
"quem, a Assembléia estará em condições de ter uma
visão geral dos interêsses da população e da naciona
lidade, resultará a média. razoável e justa entre reivin
dicações que se opõem reciprocamente."

Pro~rando mostrar o equivoco, em que incorreu o
ilustre relator do Capítulo "Do Poder Legislativo", ao in"'
terpretar o pensamento orientador da emenda por mim
subscrita, deseiaria, ainda, pedir .. a atenção de S. Ex. par~
os que acabo de referir, da justificativa dessa emenda:

Volvendo a dual'; cItações da minha justificacão,fp'j
tllS pelo 51'. relall)r, rln.~ quais S.Ex. tirou' t!. ilncão df.' qne
meuint~ito era erradicar a ropresenl.aça'l. dp.~I·.i(l r'l!.Pl".
uma raplda .. análise das mesmas.
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Como já se viu, depois de expor a mentalidade da mas
sa votante. perguntei: "Será admirável que a extirpação
de tal mentalidade sejam suficiêntes apenas leis que vi-

'sem realizar o sufrágio universal ?Nãol dizemos com fir
meza. É preciso desviar da rotina secular, dos hábitos in
vet.erados, a massa vot.ant.e. É preciso, criar para os cida
dãos, condições que lhe ~ermitam conhecer seus verdadei
ros inlerêsses; pleitear, diretamente, a justa satisfacão do!
mesmos; e ter conciência do, seu oróprio valor e da sua
própria fOrca".

E no período imediato:
"Isso feito, dariamos uma cemostração prática e con

vincent.e de quanto são prescindíveis o "cabo" eleitoral. o
"coronel" e o indust.rial da política .•. "

Cotejado com a parte correspondent.e ao parecer, em
que tais passagens são referidas. vê-se bem que. nosso intui
to era, evidentemente. "est.irpar a tal mentalidade."

Em face do· exposto,. não sei como o nobre Deputado.
representante de Minas Gerais. poude chegar á conclusão
de que, com a representação profissional, se visa a erra.
dicação fut.ura,se não imediata da representação política.

Não diz, o parecer de que forma, a instituição da re
presentação profissional poderá erradicar a repr~senlacão
política. Políticas, em face do que temos exposto, são uma
outra. A asserção do nobre relator, aliás, contradir;. em ab
soluto. a de outros ilustres e intransigentes adversários
do. sufrágio "corporativo", segundo a Qual seria baldado o
nosso intuito de', saneamento integral do voto, porquê, fa.
talmente, os partidos políticos tomariam conta das associa
ções profissionáis,e estas elegeriam deputados sob a ins
piração das agremiações partidárias.•.

Hipóteses contrabip6teses ..•
.Ainda uma perguta: como uma simples inovação, "am

parada 2m' orgãos artificialmente criados", poderá "modi
ficar o tradicional sistema da sustentação política do go
vêrno..... "arrebatando o domínio do Estado ás fOrças po
lfticas que o detem por indicação democrática?

Os· .termos revelad06 no brilhante parecer são de mol
des a inspirar dúvida sObre a solidez dessas .fOrças polfll
eas, tradicionais e detentoras do domínio do Estado•••

Repito: o que desejamos, e julgo tê-lo deixado bem cla
ro coma leitura a que procedi, é sanear a mentalidade elei
toral do país.

Se os ..nossos partidos poUticos sómente podem existir
se se nutrirem dessa mentalidade, viciosa, indigna e conde
nável, é de desejar que a representação proporcional venha
a abraçar com "as forças poUticas" e bonra olhe deve ser
feita pelo patriótico resultado. Se tais partidos têm outras
condições de viabilidade, s6mente lbes pode ser bemfazeja a
dita .representação.

Citei, há pouco, palaVI'as de Oliveira Viana, endossadas
por Domingos Velasco. Não preciso repetf-lasncste mo
mento: lembro-as, apenas, para reatar o.fio das minhas' con-
siderações. "

Focalisemos a situação: o eleitor dá ao pequeno chefe
ou ao cabo eleitoral sua solidariedade sem condições, tão
leal quanto, indefectí....el. Em torno do cbefete, cria-se o pri
mei:t. Cl1'Cul~ eleitoral, o mais, elementar na gradação res
pecl1va. Cada membro do círculo, porém, entende-se isola...
da'o ,dJrulamenLe com o ca1.leça.~ Aêle expõe as SUatlnecesSJ
dades e prelenções, de carálerparticular, ". dele recebe. a
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satisfação das mesmas, como um grande favor. Em época
de eleição, retribue-lhe o servi~o, fazendo sua, a vontad~ po
Iftica dele. Nenhum direito de px:ame. Nenhuma veleIdade
de ponderação. Aliás, para crítica, nem mesmo oportuni-.
dade se ofereceria. nem haveria cabimento. ...

Discutir, quem? O homem fraco e desamparado, mas
devedor honesto que quer pagar a sua dívida, com o credor
generoso, que o serve na! suas necessidades',

Tenho para mim que, com à. organização proporcional,
com o sindicato, as coisas se passariam de outro modo.

Primeiro, o ato de defesa dos interêsses do sindicaliza
do, promovida pela associação profissional (sindicat.o, ou de
qualquer outra natureza), em vez do aspecto de favor, pe
culiar ao serviço preetado pelo chefete político, -. viria re
vistido dos característicos de um dever, consequente de le
gitimo direito. .

Depois, o convivio social, dentro da associação, infun
diria no indivíduo a consciência do seu valor e da sua fOrça,
despertando-Ihe o sentimento de independência moral.

Ora, quando se .tratasse, por exemplo, da eleição de de
legado á convenção eleitoral, o votante, não tendo a pagar
dívida da natureza das acima referidas, estaria em condições
de atuar mais de acOrdo com a sua vontade. com a sua con
ciência.

Tendo o amparo do sindicato, livre da tutela do chefe
te; consciente da sua fOrça e da sua independência, estaria
ou não o indivíduo em situação de, nas eleições propria
mente políticas, exercer o direito de voto mais de acOrdo
com os interêsses gerais e com sua consciência. a sua livre
vontade? .

S. Ex. diz, ainda, que nós não pleiteamos a represen
tação profissional pelos motivos !lpresentados pelos seus
apologistas em outros países. mas que pleiteamos essa re
presentação para acabar com a representação política.

Ora, Sr. Presidente. é um outro equívoco do nobre co
lega. Ainda na minha justificação. encontra-se o seguinte:

"Proclamamos com entusiasmo as vantágens eco
nOmicas, técnicas e sociais decorrentes da represen
tação profissional. Mas devemos dizer, com sinceri...
dade, que a nossa intenção primordial. ao preconizar
essa forma de representação, foi promover o sanea
mento da mentalidade e dos costumes eleitorais vi
gentes no Brasil. E na generosa "intenção de evitar
que se frustre tão elevado objetivo, cumpre delermi
minar que só possa ser mandatário das profissões,
quem. de maneira real e efetiva, pertença a uma as
sociação profissional que faça parte do grupo pelo
qual se procede a eleição. O industrial da polftica
não terá interesse em intervir em 'outro grupo pro
fissional além daquele a que êle pertencer."

E, também, Sr. Pr~sidente, da própria justificação da
minha emenda ressalta que nós nfio desejamos a abolição
da representação popular. .

Há um trecho dessa justificação em que vem expresso
que nós queremos 2l. representação popular ao lado da re
presentação profissionai. Não·.· acreditamos que possa ser
realizada, mas queremo-la até mesmo como um corretivo
a excessos ede!iciências da representaóão profissional, da
mesma maneira· que admitimos que a representação profis-
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sional possa servir de corretivo ás deficiências e exageros
da representação política.

Aliás, que a desejamos mantida, embora pcnsi~istas,
ressalta da justificação da minha emenda, como se VaI vêr:

..... não acreditamos que, no Brasil, se consiga
realizar o sistema representativo mediante o sufrágio
universal. Seria preciso, talvez, uma ação grande
mente mtensa no sentido de educar a massa Ilupular.

Quanto tempo demandaria isso, levando em con
ta os nossos sessenta por cento de analfabetos, a des
continuidade de ação tão caracteristica da nossa in
constancia,. além de fatores geográficos, sociológicos e
políticos da nossa terra e do nosso povo?

Comtudo, é inegá....el que a nossa gente se dci::l:a
embalai com a miragem sedutora da democracia 11
beral. E o sufrágio universal, mesmofictfcio e fal
seado, é uma tradição nacional. Convém não per
dera 001;..0 da L"ealwadc WO:L-; 11 t"1I a to náo :l1JJli l"lJ1° <1"

tradição do no~so generoso povo. . . ConservcnJoli a
representação popular, 1coricamenl.(· eleila pelas for
ças políticas. os parlidos, os grupos e as corrcnÚ',.
de opinião .....

O SR. FRANCI::lCO MOURA - Diz muilo bem V. J.:X.:
teoricamente eleitos.

O SR. ABELARDO MARINHO - Não poderIa dizer da
outra maneira, porquê a verdade é esta, infelizmente.

No segundo item, alude o nobre Deputado á ausência do
espírito associativo, entre nós. Admitamos que assim seja.
Dever-se-ia, a meu vêr, primeiro indagar o "porquê" des
sa ausência.

Tem-se, de fato essa impress~o. Mas, é preciso exami
nar e interpretar o caso.

Os patrões, e os que desfrutam uma situacão melhor na
vida, em geral têm os seus órgãos de classe ou coisa equiva
lente. Os clubs. os centros. os (Jr~mios. etc., não são ass0
ciações profissionai5 mas nas sedes respectivas, os mais fa
vorecidos da fortuna ccmbinam e promovem a defesa dos
seus interêsses.

Quanto aos operários, aos empregados, quero erêr que
a falta de espírito. associalivose e::.:plique pela reação que as
autoridades sempre opuseram á organização e ao. funcio
namento das agremiações CJ, respectiva classe. <ls próprios
patrões, na grande gener&lidade, combatem uma e outra.

Não obstante, nas capitais e grandes eidades, a obser
vação mostra que, a-pesar-de tudo, o movimento associativo
sempre foi notável.

Quanto ao interior do p~fs, .a~6m dessas causns. ontras
podem ser invocadas, como, por exemplo, a acent.uada de..:
pendência do operário em face do patrão, muito diversam~n
te ao que se passa nos grandes centros urbanos. as dificul
dades de comunicaçãoprópric1s das zonas rurais a, prinoi
pal~ente, o motivo que traz o sertanejo preso ao chefele· po
!ftico local. Ora, a principal finalidade da associação pro
fissional, " o amparo dos inlerêsses econOmicos dos respe
ctivos 8ocios. Já vimos, estribados em Velasco e' Oliveira
Viana, que êsse amparo promove-o o .chefete 'looal. Acres
centamos, agora, .que, contra a vontade ou á revelin. dessa
poderosa entidade, em regra não é possível se conseguir
quàlquer coisa, no interior do Brasil.
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Se a aSSO:laçao destina-se á. defesa e proteção dos seus
membros; se o chefete políLico, em trõco da solidariedade
do eleitor, presta assistência ao sertanejo; se s6mente o che

.fele pode conseguir êsse amparo, para que associação de
classe? Isso sem aludir a possível oposição da política á
formação dI? núcleos que, não é improvável, lhe podem
fazer concorréncia, neutralizar a atuação e até hostilizar•••

O nobre Deputado refere ainda a ausência de organizacão
sindical- que possa servir de base á representação profissio
nal.

Devo asseverar que já temos uma organização profis
sional apreciável; se não a temos maior é porquê, além das
causas apontadas como determinantes da nossa aparente au
sência de espírito associativo, a lei de sindicalizacão se res
sente de muitas falhas; pode-se mesmo dizer que a lei de
sindicalização dificulta a fundação de associações•••

O SR. DEOD....TO MAIA- Essa lei está sendo revista por
uma comissão de que, aliás, V. Ex. fez parte.

O SR. ABELAR~O MARINHO - Perfeitamente. 8 o :ao
bre colega não ignora. porquê foi o ilustrado e operoso pre
sidente da mesma, o grande trabalho que tivemos, V. Ex••
os demais membros -dessa comissão e eu. durante alguns me
ses para promover a reforma dessa lei, no sentido de tor-
ná-la praticável. Infelizmente, não nos foi dado levar. a
termo o nosso trabalho.

O SR. DEoD....To MAIA - ~ exato.

O SR. ABELARDO MARINHO - Mas. dizia eu. que a
p1'6pri~ lei dificultou e dificulta ainda a sindicalização. A
exigência de 30 profissionais, para a fundação do sindicato
dificulta _extraordinarIamente a formação do sindicato pa
tronal, sobretudo nos municípios de população não muito nu..,
merosa.Dificulta-a ainda, estabelecendo o sindicaL> ónioo.
Temos um exemplo expressivo no Município de 'Baurá, que
segundo me informam, ,é maior do -que a Belgíca. Imagine-se
como se poderá Jormar em BaurO um sindicato de operártos
plantadores de café, em face da dificuldade de comunicações,
dos estorvos e impecilhos com que lutam os operários~
se locomoyer e articular!

Por sua vez, essa lei proíbe, de fato, senão expre9!a";
mente, a sindicalização dos liberais .Cerno vê V. Ex., Sr.
1'I'esIQeu(f", :m llão eÃlste tlQ Brasll urna Ql·gaDlZ:lÇIW sindical

. ou profissional, nos moldp,~ fOm que era de desejar. para que
servisse de base a uma I"l'presentação profissional, a expllea
ção está na reação das autoridades, nos interesses da politi
cagem e, mais ainda, na falta de estímulo. na própria lei que
tem dificultado ,essa organização.

Um lato, porém. pode.ser apre8Cntado~omo fo~te IndicIo.
se nã.o prova, de que existe, na nossa gente, bem aprech1vel
espfrito associativo: a-pesar-dos poderosos fatores que atua
vam contrariamente á sindicalização, que acabo de enumerar.
tão depressa bouve, da' párte do govêrno, o propósito sincero
de promover a. organização profissionai. propósito expresllo
na promulgação e na. execução da lei <le Marco de 1931, iniciou
se intenso movimento -sindicalista.

Parece-me oportuno externar a satisfaçlo que J10S eausa
a observação do fato que acabo de referir, ~bretudopor
quê, na esfera econômico-social, inclua-se, no programados
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revolucionários outrora. obediente!'; á orientacão do general
Luiz Carlos Prestes,a animação e a fundação de órgãos da~
classes produtoras e trabalhadoras.

Pelo seu valor histórico, desejo integrar no meu discur~

so, a seguinte· carta do distinto e bravo capitão Frederico
Buys, anterior á eclosão do movimento de outubro, publicado
ne "Diario da Noite" e na "Folha da Noite", de São Paulo, em
11 de Abril dI"} 1932.

- É o seguinte êsse documento, que foi entI egue ao atual
chefe do govêrno provisório, pelo Dr. Belis&.rio Pena, em
Setembro de 1930:

"Exmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas.
Rogo permissão a V. Ex. para passar ás suas mãos, o

presente trabalho. Encerra, em síntese breve, o que se com
prende ante a angústia do tempo e a fulminante rapidez dos
últimos acontecimentos, a maneira por que encara, a maio
ria absoluta dos camaradas, anteriormente obdientes á ori
entação política do general Luiz Carlos Prestes, a :tUestão
social e o manifesto de maio.

A questão social, na época contemporanea, pode tp,r
duas soluções: um~ a materialista defluente das teorias de
Carl Marx e Engels; outra, a cristã. deduzida da Enciclica
De Rerem Novarum - de Leão XIII.

A primeira, apoiando-se na concepcão materialista da
mstó:-ia, faz abstração pelo seu caráter de relatividade e
subordinação ás circunstancias de espaco e de tempo. Para
Marx, o aperfeiçoamento humano é uma consequência das
funcões de nutrição, distanciando-se de Comte e Mauras,
que subordinam o fator econOmico ao complexo dos outros
fatores morais.

"O homem é um animal que come", afirma Fuerbach.
Abstrai mais, tal concepção da própria humanidade, consi
derando que a natureza humana é mudável e que se dife
rencia no tempo e lugar, de acOrdo com a situação da cria
tura e relativamente ás contigências existenciais.

Cada classe social possue uma concepção própria do que
seria a melhor organização do agrupamento humano a que
pertence.

E como o princípio da maioria é geralmente aceito 
conforme observaT. G. Masarik - representam, os apolo
gistas da. primeira solução, a humanidade pela massa pro
letária. A primeira solução, preconizada pelo general Luiz
Carlos Prestes fez com que dêle nos afastassemos. Ficámos
com a segunda, menos dolorosa e mais humana. PNferi
mo-la, postos na contingência. de optar pl)r uma ou por
outra.

A segunda, solução, deu origem na Itália, ao fascismo e
em nosso país poderá, crileriosamente conduzida, resol
ver a questão social, agora aberta pelo general Prestes.

Dentro da segunda so1ução enquadram-se:
fO - o problema agrário;
2° - o problema do proletário urbano;
3°- o problema da econOmia naciona.l ~m si;
4· - o problema da econOmia nacional em suas rela

ções com a econOmia estrangeira.
QUánto ao primeiro problema lembramos: a) a revisão

das concessões feitas pelo govêrno federal ou pe!os Estados,
a particulárp.s ou companhias nacionais e estrangeiras; b)
imposto territorial progressivo; c) incentivamento e au.-,;:flio
VOL. IX 2i
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á pequena .propriedade; e) pro~over e intensificar a colo
nização nacional e estrangeira; f) saneamento e assistência
rural. Quanto ao segundo problema, leJl1bramos: a) pro
mover organização de vilas operárias saneadas, faciltan
do por todos os meios, a cada família operária, a aquisi-

. ção do predio em que residir; b) promover, estimular e
auxiliar as obras de assistência social, sobretudo as que
visem amparar o lar, a mulher e a ~rlança: c) combate
ao jogo e ao alcoolismo; d) animar a fundaçlio e propa
gação de associações, corpos ~ sindicatos de classe: e) re
conhecer juridicamente os sindicatos e .sujeitá-Ios. ao con
trole do Estado; f) admitir a eficiência jurídica dos con-.
tratos coletivos de trabalho; g) estabelecer a magistratura
compulsória do trabalho.

Quanto ao terceiro problema, lembramos: a) estabele
cimento de um plano econômico· de produção e cousumo; bj
estatística de produção e consumo; c) controle da produção;
d) aumento da produção nacional e exportação de matérb
prima: e) abolição progressiva do protecionismo a indústrias
fiiicias; f) abolição da interferência diréta do Estado no
comércio, pelas valorizações; g) confisco de bens particula
res adquiridos com prejuizo do erário público; hj rigoro
~a 1'iscalizaçiio na aplicação dos dinheiros públicos; i) coar
tação da evasão das rendas; j) reducão do funcionalismo.

Quanto ao quarto prob!ema lembramos: a) conJOlidac;ão
da dívida externa federal, estadual e municipal, responsa
bilizando-se o Govêrno Federal -pelo pagamento dos juros e
amorLizacÕe.s; b) juros e dividendo:> resultantes da apli
cação do capital alienígena, ficarão sujeitos ao limite máxi
mo. O excedente deverá ficar no pais ou invertido para
melhoria e desdobramento da própria indústria que finan
cía, ou fundação e desenvolvimento de outras: c) duas ter
ças partes dos empregados de todas as catégorias .das em
presas 'estrangeiras estabelecidas no país, deverão ser na
cionais.

Enquadrada e resolvida nêsses termos a questAó social,
será possível admitir-se a idéia de Shmoler. perfilhada por
Ziegler, de que "o antagonismo gerador do perigo social,
não é um antagonismo de .fortuna, mas de cultura e edu
cação.

Eduquemos, enUlo, depois e durante essa transformação
social o patricindo, para que não éxplora e o proletariado para
que não se deixe explorar. reservando ao Estado o papel de
regular o equiUbrio de classe dentro da Nação.

'J.'a1S as t.ése15 que JulgaUlO:l acel'lado fazer chegar ao
alto conhecimento de V. Ex. em cujo critério justo e pon
deração equanime tomarão, estamos certos, uma forma mais
sábia, acomodada aos imperativos do momento nacional.

Queira V. Ex. a~eitar os protestos da nossa mais ab-
soluta solidariedade. .

PIO (a) Capitão Frederico Cristiano BllV8. - Porto
Alegre, 13 de Setembro de 1930", '

Volto ao notável parecer do .\lustre Deputado, Sr. Odilon
Braga:

"Tudo muito claro: quer-se a representação· pro
fissional,não pelos benefícios que seus. fervorosos
apologistas preconizam, intimamente relacionados com
o rendimento prático do ~stado;quer-se a representa-
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ção profissional para com ela, se não erradicar desde
já, pelo menos preparar a erradicação. da representa
ção política. A carga contra esta é direta e franca.
Tem anob:-eza de não iludir a ninguém, embora sendo
injusta ao confundir na mesma repulsa o político
digno dêste nome, que por destino ou vocação Ileespe
cializa no zêlo da causa pública e aquele que a explora.

O nosso passado - convenhamos - justifica, em
certa maneira, a energia da atitude, na qual se deve
reconhecer sinceridade e patriotismo, contudo, ela re
sulta de um equívoco, a saber, do de supor que o "cabo
eleitoral", o "coronel", o "polftico" são sempre noci
vos, pelo que não basta o Código Eleitoral da Revo
lução para lhes atalhar os malefícios, sendo ainda
indispensável, abrindo caminho á representação pro
fissional,preparar sua totalsubsliluição. Aêsse equi
voco adiciona-se um outro ainda maior: o da enganosa
esperança de que as massas sindicais se possam mover
sem o auxilio de elementos que façam as vezes dos
cabos, dos coraneis, e dos técnicos da política...

A divisão do trabalho e a especialização de
funcÕessão aspectos fatais da vida social. Em
qualquer sociedade, ainda que rudimentar, para logo
se distinguem os elementos de direção e de execução,
segundo as tendências pessoais com irresistível es
pontaneidade. Uma inteligência mais ágil, uma pa
lavra mais pronta, um maior desembaraço, um certo
talento de expediente e de persuassão, eis os att'ibutos
que logo separam os homens de orientação e os gra
duam de cabos a chefes. O mesmo sucede na política
municipal e sucederá na sindical.

O .mal não resIde na esistência dêsses espontaneos
<!gentes da elaboração política e sim na sua substitui
ção pOr ngentes de idêntico proceder, mas impostos
pelos comandos polflicotl apossados do poder público e
deliberados. a ampliar e a consolidar, pela violência e
pelo subOrno, o seu império sObre as massas eleitorais.
Ora. o voto secreto e proporcional. confiado á guarda
da justiça. veio alterar sensivelmente as nossas con
dicÕes polfticas, possibilitando, além disto. uma re
presentação que, com mais fidelidade, refletirá o!õ!sen
timentos e os interesses da :~ação, da qual, sem difi
culdade, poderão participar os círculos profissionais.
notadamente os .. trabalhistas", pelo pêso numérico dos
seus votos. Para êsse fim não se faz mistér a repre-
sentação profissional". .

Admita-se, !,orém, que tal não aconteça. e qut' tudo
prossiga comodantes. Será razoável espf.>rSlr que o mesmo
eleitor. tão acusado de incapacidade cfvir.a. com a llimples
passagem do sufrágio universal para o corporaLh·o. se nu
mine, por ílapso, de virtudes que dispensem O!! "cabos". os
"capitães", e os "chefes? Não é de crel'-~e".

"O nosso passado - convenhamo!! - justifica. em certa
maneira, a energia da atitude, na qual se deve reconhecer
sinceridade e patriotismo!"

São expressões leais e sinceras, nobres e generosas, do
eruditó relator, que. não podiam dispensar da nossa parte.

.uma. palavra de áplauso d outra de ~gradecimento.
Nesse longo trecho, notam-se alguns equívocos. Pri

meiro:' pensa o relator que condenamos, da mesma forma. o
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bom e o mau político. Não há tal. Jamais dissemos mal do
político ás direitas, de verdade, absolutame:lte. Condenamos,
sim. a mentalidade que se presta a exploração dos nossos
políticos, na sua grande maioria. Se prevalecer a adoção
do"sufl'ágio corporativo", emancipada e saneada a menta
lidade dos votantes, graças á associação profissional e do
modo já referido, - melhorará a situação dos bons polí
ticos cujo prestígio será alicerçado na conciência cívica dos
eleitores.

Segundo equívoco verifica-se quando S. Ex. externa a
suposição de que admitimos a possibilidade da inexist~ncia.

na massa' profissional ou sindical, de elemcnto~ que façam
ás vezes dos cabos, do cOTonel, dos técnicos da polHica.

É preciso distinguir . Encarados como meros coordena
dores, guiões, leaders, etc.,' evidentemente tais' elementos
deverão existir e no fato nada haverá de censurável. Mas,
além dessas atribuições, cabos, (;OToneis, etc., no sistem~

do sufrágio universal, exercem outras de conhecimento no
tório, já aludidas na presente exposição.

Cabos e cOToneÚl que sustentem seu prestígio político
na prestação de favores pessoais, julgo muito, pouco' prová
vel, .se não impossível, que surjam e se mantenham nas as
sociações, dadas a. finalidade e as condições das cesmas. E
a segurança de que não haverá cabos e cOToneÚl, no sentido
demoerático-liberal, reside exatamente na mentalidade que
a associação profissional formará no associado, convencen
do-o da prescindibilidade de "protetores" e '"mandões".

Terceiro equívoco: confiança .excessiva. por parte de
S. Ex., no voto secreto eno sistema proporcional. As elei
ções, no Brasil, ressentiam-se de' duas ordens de vícios:
intrínsecos e extrínsecos. O Código Eleitoral parece que re
moveu todos ou quasi todos os vícios extrínsecos. Quanto
aos intrínsecos êles são inerentes á mentalidade a que já
me referi, e que, no meu entender, não será modificada nem
pelo Código Eleitoral, nem pelo voto secreto, mesmo por
quê' a lealdaàedo eleitor, pal'a honra do caráter dos brasi
leiros, como disse há pouco, persistirá; o eieitor, dentro do
atual estado de coisas, votará sempre de acõrdo com a su
gestão do seu cabo ou do seu chefete político. Alterar. para
melhor, essa mentalidade. é que não sei como póssam fazer
o voto secreto e o sistema proporcional. Relembro as pala
vras do Sr. Domingos Velasco. relativas á eleição de Maio
de 1933, para as quais, há pouco, pedi atenção.

O SR. DEODATO MAIA - Aliás, o cabo eleitoral é quasi
instituição nacional. .

O SR. ABELARDO MARINHO - Perfeitamente. Disse
isso, há pouco, reproduzindo opinião do nosso colega, se
nhor Domingos Velasco.

Quarto equívoco: acha S. Ex., o nobre' relator. que,
admitimos que, pelo simples motivo do eleitor passar a
membro de um sindicato, se· transforme o seu civismo.

Admita-se. porém, que tal não aconteça e que
tudo prossiga como dantes. Serárazoávf'1 esperar
que o mesmo eleitor, tão acusado de incapacidade cí
vica, com a simples passagem' do sufrágio universal·
para o corporativo, se ilumine de virludes que dis
pensem os "cabos~, os "capitães" e os "chefes"?"
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Nós, de maneira alguma, dissemos isso em qualquer
oeasião. A única consequência que previmos para a muta
ção é, repito, a melhoria da mer.lalidadc eleitoral a que me
venho referindo.

Continua o parecer do Sr. OdIlon Braga:

"Mas entre nós não há organização sindical e por
isso nem mesmo essa hierarquia de comando sindical
chegará a graduar "cabos", ~capitães" e "chefes".
Teremos quando muito "um pequeno grupo de apro
veitadores", consoante demonstra o' Sr. Oliveira
Viana; ilustre membro da Sub-Comissão, ele conside
rável autoridade, inteiramente insuspeita aos propu
gnadóres da representação profissional. São suas as
seguintes palavras: "Instituindo a representação po
lfticadas profissões antes que elas estejam previa-

'mente organizadas,. de uma maneira sólida e defini
tiva, na vida privada, o que iremos preparar é o es
petáculo en~,nador e especioso de uma súbita flora
ção de pseudo-sindicatos, de pseudo-federações, da
pseudo-confederações, desde os litorais aos mais pro
fundos dos sertões; sindicatos, federações e confede
rações que não serão outra cOIsa senão meras arti
ficialidades, •representando, não as clr.t.sses e os seus
interesses, mas, apenas, os interesses c as ambições
de' um pequeno grupo de aproveitadores."

Ora, não sei porquê se refere o Sr. Odilon Hraga á iD
suspeição do Sr. Oliveira·Viana, em face dos propugnaJo
res da representação profissionaL S. s., o Sr. Oliveira
Viana. nunca foi dos nossos e se me é permitido um co
mentário, direi que S. S. mostra-se um pouco incoerente
Dêsse seu ponto de vista, em que sustenta a inoporl.unidade
da representação profissional antes de se realizar a ·organi
ção respectiva.

Tenboorp.sente. Sr. Presidente. o livro do Sr. Oliveira
Viana O idealismo da Constitu~ão, no qual, em cinco ca~
píiulo. S. S. demonsLl'"c1., de mantlira irretorquivela necessi
dade da organização das classes, para atuar na vida polí
tica. para atuar na direção do pais. No último dêsses cinco
capítulos, que tem por Utulo A organiz~ão democrática
das cla8ses ,econr1mictU, S. S. chega a prescindir dos Con
gressos Legislativos, eleiLos pelo sufrágio popular. Tudo,
para S. S., se resume na opinião dada pelas classes organi
zadas, em fáce da qual, acha. S. S. os governos satisfarão
as necessidades nacionais:

O referido capítulo diz o seguinte:
Organi%~ão democrática das classes econ6micas

"No manifesto do Partido Democrático, recente
mente fundado em São Pa1,1lo, figura como um dos·
itens do seu programa o seguinte ponto: .

"3°. Vindicar para e. Lavoura, pal'a o Comércio
e para a 'Indústria a influência a quem tem direito
por sua importancia, na direcãi> dos negócios pú
blicos.

Eu já tive ocasião de mostrar a situação real das
nossas grandes classes econômicas defronte das or
ganizações partidárias políticas do país. Disse que,
se a Lavoura, o Comércio e a Indústria não tinham
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influência na direção dos negócios públicos, a culpa
não era de ninguém mais senão dessas três grandes
classes produtoras.

. Ornado por que está redigido o 3° ítem do
programa democrático, aquêle emprêgo da palavra
vmdicar, tudo dá a entender que a realidade é outra:
parece. querer dizer que a Agricultura, o Comércio
e a Indústria estão sendo usurpados ou constrangi
dos no seu direito de intervir nos neg6cios públicoll,
de influir néles, de dirigí-los - o que não ro.., pare
ce inteiramente exato.

O que é inteiramente exato é que se aquêles
três 'produtores não têm nenhuma influência no go
vêrno é sImplesmente porquê não qU6rArn ter ou
porquê não sabem ter, ou - o que é mais certo 
porquê não estão em condições de ter. O caso Il.ão
é propriamente de esb:xlbo ou de jnjustiça; o caso
é antes de incapacidade ou de negligência. Porquê
para estas classes só há um modo de influirem no
govérno: - é apresentarem-se deante dêle como
uma massa de interêsses conscientes de si mp-smo. so
lidários e unidos como as moléculas de um bloco - e
is10 todos nós sabemos que não se dá. Os grandes
proprietários territoriais do Paiz - os que culti
vam o café os que cultivam a cana. os que cultivaro'
o algodão, os que cultivam o cacáu.os que criam ,;e
banhos nos carrascais' no Norte, nos campos do CPn
tro, nas pIanices do Sul - nenhum déles sabe o
que é solidariedade de classe, ne:lbum dêles sente o
valor dessa solidariedade, nenhum déles parece ter
percebido a fôrça fo~idável que ela encerra, a sua
incomparável repercussão s6bre a vida econOmi~a.

sObre a vida social e sObre a vic;a política: estão .
todos atravessando uma espécie dcfáse atom(stica,
tendo apenas entre si a relacão material da 'proxi
midade ou da contiguidade, mas inteiramente indife
rentes uns aos outros no tocante aos interêsses
comuns - aos interêsses de classe.

Não muito diferente· desta é a situacão do Co
mércio e da Indústria.

Urna e outra, embora um pouco menos que a
agrícola, também são classes dissociadas - classes
em estado alomfstieo. Daí para todas as três a
nenhuma influência no gov~rnonoHticn do naís. No
primeiro ensaio dêste volume, - O ideaLÚ1M de.
Constií.uição, eu quero ter demonstrado êste ponto
de modo irrespondivel.

O que presumo é que os organizadores do Par
tido Democrático estão renetindo apenas o ambiente
paulista, onde as classes produtoras, dire~ melhor,
onde a classe agrícola, composta dos poderosos se
nhores de latifúndios caféeiros, parece ter a POSSI
bilidade de tornar-se de uma hora para outra, desde
que queira, uma possante organização política per
feitamente autônoma, isto é, capaz de libertar-se daE'
pequenas agremiacões poHticantes locais, que lhe
parasitam a seiva e o prestígio. Seria, porém, ilusão
supOr esta possibilidade extensível a todQ O Brasil
Fóra de São Paulo, de norte a sul, o estado atomfi'l
!ico, de que falei acima, domina por inteiro .a estl.'u-
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tura de cada uma das nossas três grandes classes
econômicas.

. É por isso que a obra 'ma,is benemérita, que êste
pugJlo de batalhadores poderia prest.ar ao Brasil,
não seria propriamente o bater-se pela adocão do
voto secreto - pura miragem destinada a desvane
cer-se como tOIÚJ.Jl as outras miragens anteriores. ()
que a nova agremiacão poderia fazer de mai~ bene
mérito serJa uma obz'a não de ação, poliLica, mas de
ação social _. c seria isto: impelir as classes pro
tO'·as do Brasil no sentido da sl,Udariedarle e da or
ganizw;ãG.

O dia em que cada uma dessas classes tiver'
aprendido a arregimentar-se para a sua própria de
resa; o dia em que cada uma adquirir a viva cons
ciência da solídariedade dos seus ínterêsses gerais;
o dia em que cada localidade do Brasil houver· uma
associação agrícola, uma associação comercial, uma
associação industrial, e em que todos êsses pequenos
nódulos de solidariedade profissional se acolchet,a
tal.'em, se sindicalizarem, se congregarem em vastas
Federacões Estatuidas ou Nacionais; nêste dia tere
mos preparado a matéria prima dos verdadeiro:3
partidos políticos. Enquanto não conseguirmos isso.
os partidos, que queiram çavitar. em torno de pro
graDl:1S e não em tOrno de pessoas, serão semprt:
puras criações artificiais e, por isso, eremeras. Todas
llS nossas tentativa: dG organizações partidárias têm
fracassado justamente porquê lhes tâm faltado
sempre esta trama viva das organizações de classes,
que ~ a base anatomica, o tecido celular dos grandes
organismos partidários ingleses e americanos.

O 3- item do programa democrático deveria ser
redigido assim, de uma maneira compendiosa, mas
muito mais próxima da verdade do que a primeira:

3-. Pugnar, por todos os meios capazes de con
vicção e arrastamento, junto a Lavoura, o Comér-

,cio e a Indústria para que estas classes produtoras
realizem o mais rapidamente possível a sua organi
zação econOmíca. e pr.:>!issional, de modo a poderem
exercer a influência a que têm direito, pela sua
importancia, nos negócios públicOs.

O Partido Democrático ficaria assim com uma
missão social. cujo· êxito seria imensamente superior
ao da sua missão política.

Eu não quero discutir aqui se é ou não é pos
sível levar as nossas classes econõmicas á prática
da solidariedade. Direi apenas que, ge esta solidarie
dade puder um dia ser conseguida, poderemos espe
rar tranquilo o advento da Democracia no BrasiL
Mas direi também que, se não fÔt possível realiza:
esta solidariedade, é preciso que renunciemos então
a esperança de assistirmos o advento da Democracia
no Brasil. Porquê a pedra de toque da ,possibilidade
do govêrno do po':o pelo· povo em nosso país (-é êste
também um do" pontos do programa do novo parti
do;, está nisto: na capacidade das nossas classes pro
dutoras de organizarem-se economicamente.

,sem isto, o melhor é contentarmo-nos com o
que está: - com a govêrna dopava P<Jr oliga.rquias
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broncas, que I todos os espíritos capazes de idealidade
deverão pugnar para transformar em oligarquias es
clarecidlL!.

Vê-se, cl'aramente, que a representdção profissional deve
se basear e ninguém teria a falta de senso para propor o con
trário n~ prévia organização profissional. Nêsse particular,
portanto, o Sr. Oliveira Viana está em equivoco. Jamais
conhecemos alguém que houvesse alvitrado que se fizesse' a
representação profissional antes da organização das profis
sões; ao revés disso, o Anteprojeto de Outubro de 32 e que
tem por título Lei de sindicalização e da Representação Po
lítica das Classes Produtorás e Trabalhadoras, por nós apre
sentado ao Sr. Chefe do Govêmo Provisório, mostrei a ne
cessidade dessa preliminar organização. Mas onde parece, so
bretudo, incoerente essa opinião, segundo a qual não se deve
promover a representação profissional antes de organizadas
as profissões, é quando as mesmas que a sustentam defendem
a representação popular. Quem ousaria supOr, quando se
tratasse de legislar sObre representação popular, que se
cuidava da matéria, prescindindo da prévia organização do
eleitorado?

Pois não é verdade que, promulgado o Código Eleitoral,
por força dêle, mesmo, promoveu-se anles de tudo, o alista
mento eleitoral, que é organização eleitoral. Mais ainda:
para dar representação aos partidos políticos, o próprio Có
digo Eleitoral tratou dao:-g3.nização dessas agremiações.

Pois bem, foi depois de publicado êsse Código que os
Partidos, na sua quasi totalidade, se organizaram, passaram
a ter existência jurídica, porquê, como disse, com poucas
excecÕes, êles ou não tinham programas, ou, quando os tí
nhãm, êstes eram, apenas, verdadeiros ornatos de fachadas.

Assim, da mesma. maneira que para organizar a repre
sentação popular devemos fazer a organização do eleitorado,
que para dar rer.resentação aos. partidos, promovemos sua
organização, regulando-a por lei; é evidente que, para rea
lizar a representação· profissional, teremos de organizar· o
eleitorado corporativo. Não há como discutir, ou responder
a essa objeção.

O SR. DOMINGOS VELtASCO - É mais dificil organizar um
Partido do que um sindicato. Em cadamunicipio é mais di
ficil organizar o diretório municipal do Partido do que um
sindicato. Para os sindicatos há interesses econOruicos levan-
do os homens a se unirem. '

O SR. ~ELARDO·MARINHO - O aparte de V. E.~.
tem tanto maIS procedência quanto já existindo mentalidade
poH~ica. viciosa para organizar partidos políticos em torno
de ldéals e programas, terexr.os primeiramente de destruir
essa. mentalidade, ao paeso que, ainda sendo deficiente a
organização profissional, é ·muito mais faci! construí-la sO
bre o campo livre e desempedido, como se deve achar em
grande parte.

Reatando o fio do meu pensamento. Disse que o Sr. Oli
veira Viana, partidário entusiasta da organização das classes
e da sua atuac;ão na esfera da direção dos negócios, manifes
tou-se contra a incorporação do prin~ípio da representação
de classes no anteprojeto da Constituição. Ora, não se pode
ter dúvida que essa. representação imporá a organização das
classe. Ao Sr. Oliveira Viana, para quem tal organização tem
excepcional valor pelas suas consequências na gestão dos ne-
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gócios públicos, parece-me, s6 assistiria o direito de apoiar
a medida propugnada, que, pelo menos, aceleraria a arregi
mentaçãoo do trabalho e da produção. Adiante, apresenta
rei dados que mostram o aumento do número de sindicatos
que procuraram legalizar sua situação para concorrer ás
eleições profissionais, a-pesar-das dificuldades criadas pela
lei que regulou essas eleições, todas visando impedir a im
provisação de associações profissionais.

Equivoca-se, ainda, o Sr. Oliveira Viana, quando supõe
que a representação profissional se faria através do aparê
lho sindical, através dos sindicatos, das federações e das
confederações.

Exatamente, tentámos evitar isso e julgamos tê-Io con
seguido com a nossa fórmula.

Expliquemos com exemplos. Os sindicatos de empre
gados, por seus delegados. formam as federações, nos Esta
dos e as federações, na Capital Federal, as confederações.
A mesmo sucede em relaçlo aos sindicatos patronais. Por
tanto, federações e confederações são organizadas sob o cri
tério "de classe": empregados, empregadores, etc.

Ora, exatamente por julgarmos conveniente que .>s sin
dicatos, as federações e as confedcra.ções tratassem, normal
mente, de política, foi que ideámos as convençõesperiódi
cas: os sindicatos,· periodicamente, mandarão delegados ás
convenções, para fim político determinado e restrito. qual
o de eleger deputados.

E, ainda. por conhecermos. um fato pecuHar á vida
sindical, por termos verificado que atravez dos sindicatos,
das federações e das confederações, surgem elementos que
aparecem sempre nos OI'gãos de direção do corpo sindical,
o que poderia dar a impressão de que tais elementos são 05
de maIor valor na classe, no ambito nac;onal, - pOI' isso
foi que procuramos tornar possível a eleição de individua
lidades, proeminentes na classe. domiciliada, porém. nos
Estados.

Quero esclarecer mais o meu pensamento: por força
das circunstancias, é de crer que a Federação do Trabalho
do Rio de Janeiro, os seus membros componentes, o seu
diret.ório. tivessem mais pl:"ojeção no meio nacional. do que
valiosos elementos .sindicalisados nos Estados. O Rio de
1aneiro é a Capital da República. Tudo o que, digno de
nota, se passa aquI é transmitido para todos os pontos do
Brasil, enquanto o que ocorre na Baía, em Recife. S. Paulo,
Bélo Horizonte, não tem a mesma sorte.,

Temos, por exemplo, grandes médicos na Baía e no Re
cife, que não têm absolutamente, no Bl:"asil, a projeção, a
nomeada, a fama que têm médicos do Rio de Janeiro, de
muito menor ,valõr técnico e profissional.

Para evilàr o inconveniente da prática normal da po
lítica nos órgãos sindicais e o monopólio da representação
profissional pelos vultos destacados das federações e con
federações - foi que, exatamente, propuzemos que a escolha
dos representantes profissionais . se faca fóra do aparelho
sindical, e imaginamos um sistema de convenções periódi
cas, em graus sucessIvos, da associação ao município, do
município ao Estado e dêste á União.

É o que está na minha emenda e que lamento não te
nha sido levado em conta, pelo brilhante Relator, oSr Depu
tado Odilon Braga.

E como; por outro lado, as confederações e as fede
rações são "de classe", enquanto as convenções sei'ão "de
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grupos de profissões afins", fica muito l'aduzida a possibi
lidade dos diret6rios das cOflfederaÇÓes e federações de
ter.minarem aos sindicatos as pessoas que devem ser eleitas:

Refere ainda õ Sr. Oliveira Viana, justificáveis
apreenssões, no tocante a possibilidade de um espetáculo
de súbita floração de pseudo-!5indicatos, de pseudo-fede
rações, etc., que não serão' mais do que meras artificiali
dades, representando não as classes, mas, apenas, inlerêsses
e ambições de um pequeno grupo de aproveitadores.

A hipótese é admissível sem dúvida. Cumpre, porém,
afa1l.á-Ia, incluindo na lei da organização profissional dis
positivos sábios e previdentes. Aliás, 'no nosso anteprojeto
da lei de sindicalisação e representação polftica das clas
ses, o assunto merece especial cuidado, e, salvo melhor jui
zo, aí se oferece fórmula satisfatória para. s(Jlução do caso.

Contudo, o Sr . Oliveira Viana está muito mais pró
ximo do nosso ponto de vista do que pareceria á primeira
vista. Do mesmo parecer em que se encontra o trecho citado
pelo douto representante de Minas Gerais, constam, também,
as seguintes passagens:

"Sem termos realizado· esta organização prelimi
nar, tentar a representação política. das classes na
Assemhléia Nacional, seria forçar a associw.·-se para
fim de ordem polítíca e de interelle nacional, - uma
popUlação que, ná cêrcade quatro SécUlOS, alDda nau
coaseguiu aprender a' associar-se para fins de ordem
privada e de interesse local. O legislador do CódiS''J
Eleitoral bem o compreendeu assim-:- e proveodlJ
sôbre a representação das classes na Constituinte, ·es
f?lue, no art. 1.42, será, não das classes, mas das
"flSsociaeões profissionais" ~ Equivale dizer que. na
futura Constituinte, se as classes pro:Cissionalmente
organizadas é que darão representantes, as classe~

ainda não incorparadas e que ainda não se consegui
ram organizar em associações, estas não se poderão,
- dentro do estrito rigor do art. 142 - representar.
Demais, o Código parece repelir, na seleção dos re
presentantes, o sufrágio individual e consagra o
sufrágio corporativo: isto é, SÓ as associaçõe~ ele
gem, elas é que designam representantes. .e o .que
venho sustentando - e o Código Eleitoral, neste ponto
pelo menos, parece-me estar com a boa doutrina."

Como se vê, é exatament.e o nosso pensamento. o se
nhor Oliveira Viana, em síntese, acha inoportuno instituir a
representação das classes sem que estas se tenham organi-
zado, nàtural e paulatinamente. .

. Nós pugnamos pela imediala aceita<;ãodo sufrágio cor
porativo, pelos motivos já expostos, .e mais por êste: para
que se dê incremento a organização das classes, na base pro
fissional.

Aproveitando a oportunidade, devo declarar que o con
teúdo do art. 142 do Código Eleitoral, na parte referente á
dita representação, consultou, em absoluto, ao nosso pen
samento, redigido que foi pelo capitão Stênio Lima e por
mim.

Mas onde me parece encontrar, a.inda, um pouco de
incoerência, é na alegação relativa ao artificialismo da re
presentação pro:Cissional.
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Haverá, .porventura, algo mais artificial, no Brasil, dú
que os nossos chamados partidos políticos?

Poderia citar o exemplo de um partido tradicional, qU Fr

sempre teve programa, que sempre teve grande projecão na
vida política nacional. Entretanto, por fôrca das circuns
tancias, êsse partido quasi adotou o programa semi-facista
das legiões revolucionárias cujo lancamento foi tentado logo
depois do movimento vitorioso em Outubro de 1930. Em se
guida, não tendo vingado a idéia legionária, o aludido par
tido, evidentemente burguês, transformou-se num partido
nacional-socialista. Devido ás crises políticas, cindiu-se:
uma parte retornou á feição primitiva, amplamente libe
ral; a outra adotou programa de tendências socialistas.

E é um dos nossos partidos mais tradicionais1
Ora, ninguém contesta~á que a vida dos partidl)s, no

Brasil, é O que há de mais artificial; ninguém contestará
ainda qüé i.aivez se contem pelos dedos de uma só mão 08
partidos que existem no Brasil em torno de programas, em
torno de princípios, mas, realmente, em torno' de progra
mas, em torno de princípios.

A floração de pseudo-partidos, para satisfazer o Código
foi tal que me capacitei da necessidade de ser regulamen
tada, por lei, a vida dos partidos; devia se criar, para exis
tência dêles, para o reconhecimento de sua personalidade
jurídica, tais requisitos que êles não se pudessem improvi
sar, afim de, no tocante a vida departidús, saírmos do cam
po doarf.ificialismo em que sempre vivemos.

Artificialismo por artificialismo, se devemos condenar
a representacão profissional pelo fato de ser ela artificial
em face de não haver organização profissional, como seria
de desejar, - então, também não podemos propugnar a re
presentacão popular porque - repito - nada mais arti
ficial do que os partidos, no Brasil.

E, a propósito. Há dias obtive no Superior Tribunal
Eleitoral alguns dados relativos á cifra, de eleitores alista
dos. e votantes no pleito de Maio último..

Alistaram-se 1.466.700 e votaram 1.222.624.
Pouco mais de um milhão para uma população superior

a quarenta milhões 1 :tase o nosso sufrágio universal 1 Essa
a nossa democracia. que detem o Poder 1

Em outro trecho' do seu parecer, o nobre Deputado, cujo
nome tenho declinado sempre com o acatamento e a sim
patia que me inspira, diz, referindo-se ás nossas emendas:

"Tal qual se observa, essas emendas, particular
mente as últimas, não propugnam' a representaclfo
profissional propriamente dita, mas apenas uin regi
me eleitoral de exceção para quantos esperam parti
cipar dO domlnio sObre a pel"igo$a organizacão" ,,;ill
dicalista .que artificial' e irrefletidamente se asrá
criando no país. A excecão consiste em fazer com qu..;
o eleitorado comum, territarialmente repartido em
secções distritais-municipais, de' dificil e dispendioso
cultivo político, se subdivida em nuurerosos colégiO'
8indicais, que só o Govbno Federal f}oderá reconhe
cer, quasi todos de maneio facílimo, f}or 8ua pequena
composição numérica, para o fim de eleger delegados
de primeiro grau, que dentre si elegerão os do segun
do, os quais elegerão os do terceiro, e éstes, na Capital
Federal, os deputados ditos profissionais. E note-se:
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mando-se a máquina de geito a restringir cada vez
mais o número dos que terão de decidir afinal, sob 11
tudo isso sem mandato imperativo, pelo contrário, ar
influência dos órgãos de direção central de todo o sis
tema sindicalista nacional I Ora, uma de duas: ou a
confederação dos sindicatos deixa de organizar-se em
partido e nesse caso os partidos existentes absorverão
seus núcleos locais, dessarte tornando inttil a compli
cadissima lllecanica eleitoral sindicalista; ou, - o que
será inevitável - a confederação se organiza em par
tido e nesse caso absurdo é que se lbe proporcione, por
via constitucional, um regime eleitoral de favor, des
tinado a garantir-Ibe perman'!lltemente, veja-se bem
- permanentemente! - "um terljo" da As
sembléia, assim se lhe concedendo o formidável pri
vilégio de desempate de todas' as questões em qut>
colidam os demais partidos. . . .. \

O primeiro equivoco, relativo a êste trecbo, refere-se á
suposição, à que já aludi, de que as eleiÇÕes profissionaifl
deviam fazer-se por intermédio do aparelho sindicalista. E
o segundo é quando S. Ex. diz que o reconhecimento dos
colégios eleitorais dependeria apenas do Govêrno Federal.

Que entender por Govêrno Federal ? Apenas o Executivo?
Mas, é evidente que o reconhecimento dêssescolégios

pode e deve g~r feito pela justiça federal, tal como se pro
cede em relação aos partidos políticos. Devo dizer que, no
Anteprojeto que oferecemos, o Dr. Castro· Nunes, o nosso
colega, Edgard Sancbez, e .eu, .para regular a eleição dos
Deputados profissionais á CO':1Stituinte, entregavamosexata
mente todos os processos e recursos atinentes ao reconheci
mento dos colégios eleitorais das associacÕes profissionais á
justiça eleitoral e ao Superior Tribunal. Assim, parece-me
que· não procede o alegado pelo nobre Relator'.

Finalmente, o ilustre Deputado fala ainda no fácil ma
neJo dos·· elementos convencionais, não sei por quem - na
turalmente pelos governos •.

Ora, Sr. Presidente, parece que o· nobre colega, se
nhor Odilon Braga, não teve oportunidade de esmiuçar ou
de inteirar-se perfeitamente sObre a técnica por mim pro
posta para realização das eleicões profissionais. Consiste
essa técnica no seguinte: em primeiro lugar, distrihuir as
profissões círeulOB profissionais, levando-se em conta, .em
primeiro lugar, as conveniências nacionais e depois, suces
sivamente, as conexões técnicas. econômicas e de méra fi
nalidade das ditas profissões. Cumpre dizer que as associa
cões patronais formariam seus grupos de profissões afins,
de todo separadas das associações operárias.

Continuando. Haveria, no município, UL.18 convenção
para cada grupo,. á qual compareceriam delegados das asso
ciações· constitutivas .do dito grupo . Cada convencão ele
geria o. delegado municipal do grullO respectivo, delegado
que, com os delegados do mesmo grupo, eleitos pelos demais
municípios, compareceria a convenção estadual .. do grupo.

Esta convencão estadual elegeria o delegado. estadual do
grupo a respectiva convenção nacional, de. qu'e participariam
os .delegados do dito grupo, eleitos pelos outros Estados.

Da convenção nacional saíria o Deputado do ·grupo.
Haveria, portanto, tantas· -convenções nacionais,·· quán

tos fossem os grupos previstos na lei.
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Para mais nit.ida compreensão da matéria, tomo a li
berdade de ler a parte da just.ificação da minha. emenda, em
que o assunto vem convenientemente desenvolvido.

Ora, nas eleicÕes votam, promiscuamente, pessoas que
exercem profissões as mais divers.as e que foram conduzi
das a um mesmo colégio eleitoral, ou por mera casualidade
ou, o que sucede quasi sempre, por cavilosas providências e
manobras dos cabos eleitorais. . .

lIia votação promíscua comparecem, portanto, pessoa:
das mais variadas profissões. ligadas aos cabos eleitorais e
pelos mesmos orientadas.

Essas pessoas, em regra, devem votar no candidato que
lhes inspirou o sentimento, ou a displicência ou o interêsse,
ou que lhes indicou o "cabo", candidato a quem, muitas ve
zes, nada lhes prende e de quem apenas sabem o nome.

Se, porém, em vez da promiscuidade na votação, acima
exposta, s6mente a pessoas de uma mesma profissão fosse
dado votar em tal ou qual colégio, isto é, se os colégios elei
torais se constituíssem de acôrdo com as profissões dos
eleitores, sobreviria séria desorganização na' aparelhagem
dos cabos eleitorais. E se, além disso, essas pessoas 'só pu..
dessem eleger alguem que exercesse a mesma profissão que
elás, então desapareceria. a rêde de interêsses,que Iígamen
tre si o industrial' da poIftica, o cabo e o eleitor sem civismo.

O eleitorado votante, na se .... eomposíçlo elementar, con
tinuava o mesmo, mas a sua mentalidade, livre de tuteIa e
da deturpação já referidas, fatalmente evoluiria para con
dição melhor.

E, por outro lado, haveri:1., para os votantes, muito mais
probabilidades de melhor conhecer o seu candidato, mem
bros da mesma profissão que são uns e outros.

Estaria instituida, em conseql1ência, a representaeão po
IfUca das profissões. O ideal seria que cada profissão ele
gessfl sua deputação, mas, compreende-se, isso Dão será pos
sível:o legislativo viria a ter muita.o; centenas de mem
broos, o que não convém por motivos vários.

A solução é reunir, em círculos de protlssões afins, OR
que trabalham e produzem.

Na formação material dêsses círculos e, de um· modo
geral, seriam levadas em conta, em primeiro lagar, as cone
xões técnicas das profissões; em segundo, as conexões eco
nômicas: e,. em terceiro, as conexões de mera finalidade.

Como um esquema, apenas. da maneira como as ativi
dades poderiam ser distribuidas em círculo!!, apresentamos
o quadro seguinte:

Círculos de profissões afins

I - Agricultura, criação e atividades similares' e co-
nexas: . '

1.° Atividades agrárias relativas ao café.
2.0 Atividades agrárias relativas á cana de açúcar.
3.° Atividades agrárias relativas á ·oorracha•.
4.°' Atividades agrárias relativas á herva-mate.
5.° Atividades agrárias relativas ao cacau.
6.0 Atividades agrárias relativas ao algodão.
7.° Atividades agrárias relativas ao fumo•.
8.0 Atividades agrárias relativas aos cereais.
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9.0 Atividades agrárias relativas á madeira.
w.o Atividades agrárias relativas a sementes oleoginosas.
1:1.0 Atividades agrárias relativas á mandioca.
i2.0 Atividades agrárias relativas á fruticultura.
i3.0 Atividades não agrá!:ias compreendidas nos itens ante-

riores. .
f-i.o Atividades relativas á avicultura.
i5.o AtiVídades relativas á pecuária.
i6.0 Atividades relativas á piscicultura, pesca e caca.
i7.Q Atividades relativas á criação, não compreendidas nos

itens anteriores .

Dlo cor.npreendidas

, ,

"-etc.) .

.II- Indústria:

i8.0 Indústria de construcÕes imobiliárias.
i 9.0 Indústrias de eonstrucões relativas a transportes ter-

restres, marítimos, fiuviais e aéreos.
2O.Q Indústrias de mobiliários.
2i.°Indústrias de vidro e eeramica.
22.0 Indústrias de. vestuário e toucador.
23.0 Indústrias metalúrgica•
24.0 Indústrias químicas.
25.0 Indústrias textis.
26.° Indústrias concernentes á alirpentação.
27.0 Indústrias extrativas.
2S.0 Indústrias relativas ás necessidades coletivas (gaz, luz.

fôrc;a, água, esgotos, telégrafos, telefonas, rádio,
correios, etc., quando em mãos particulares).

29.0 Indústrias relativas ás necessidades sanitárias e cultu
rais.

30.0 Indwtrlas relativas ás necessidades intelectuais e i pu-
blicidade. I

3i.O Indústrias do fumo.
32.0 Indóstrias artísticas.
33.° Indústrias não especificadas no~. grupos anteriores.
34.0 serviço doméstico (grupo especial, por analogia).

m - Comércio:

35.0 Comércio varejista.
36.0 Comércio atacadista.
37.° Comércio expo~or.
38.0 seguros, corretagem, bancos e casas de cambio.

'. IV - Transportes:

, 39.0 Transportes terrestres.
40.0 Transportes maritimos, fiuviais e aéreos.'

V --" Educacão e cultura:

4f.oEducacão (ma~,tério).

42.0 Higiene e Saúd ~ Pública.
.i3.o Letras e arte.; (escritores,· artistas,
'4.0 Imprensa (Jornalistas).
"5.0 Direito.
68.0 Medicina.
1t7.0 Engenharia.
"8.0 Dicencias de curso superior.
"9.° Profissões educacionais e culturais

nos itens anteriores.
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VI - Serviço público federal, estadual e municipal:

50.0 Serviço p'dblico militar.
5i.o Serviço p'dblic'o civil (não incluindo os dois grupos se-

guintes) : .
52.0 Serviço público de natureza técnica.
53.0 Serviço p'dblico judiciário.

Mas, á formação material dos círculos, deve preceder um
outro critério que denominaremos "o critério das conveniên
cias nacionais".

Exemplifiquemos. O Br.asilprecisa de intensificar SUfi
agricultura: prestigiemos as atividades agrárias. dando-lhes
maior número de círculos de profissões afins. O Povo Bra
sileiro preciso de cultura e saúde pública: façamos o mesmo
em relação ás atividades correlatas a essas matérias.

A representação das profissões, já se vê, não está na de
pendência da massa votante: não é uma representação quan
titativa. mas qualitativa.

Ora, dentro de uma mesma profissão, há, regra geral,
pessoas na condf1;ão de patrões. e na de empregados. li' as
suntos profissionais que interessam ou aos patrões ou aos
empregados· e há .fnterêsses que alo da prO!"8/l(). Que]," Isto
dizer que, como intérpretes do pensamento da profissão, pa
tões e empregados devem ser ouvidos conjuntamente. Dai
a necessidade de organizar, separadamente, patrões e em
pregados. Assim, no círculo de profü86e8 afi1&8, haverá um
grupo de empregados e outros de patrões, inteiramente inde
pendentes ent.re si. Cada um dêsses grupos elegerá sua depu
tação.

Quando, porém, por qualquer circunsta:lcia, no .círculo
profiSSIonal só houver pessoas ou na condfçts.o de patrões ou
na de empregados, ou, .ainda,quando DIa tiver cabfmento tal
dIstinção, como sucede em relação aos funcIonários públJ
cos c, gP,ralmente, aos profissionais liberais, - nesses casos
deverá o grupo existente eleger a totalidade da depu
tação.

Voltemos a colégio elietoral constituido por profissões.
&S6 colégio, tudo o indica, deve ser a associação profissio
nal, organizada nafórma ·da lei •.Como se procederão ás elei
ções? Ao aproximar-se a data da renovação do mandato. dos
deputados das profissões,· no município e para cada. cíl"eU1o
de proCissões afins se. reunirá uma conveneãodedelegados
das associações de empregados, e outras das IISsoclaeóes de
patrões.·

Diga-se, de passagem, que, quando no círculo houver·
.6mente associ8CÕes de empregados, ou de patrões, ou de

. funcionários públicos, ou de liberais, - haverá, apenas, 8
convençAo correspondente. . . '

A cUU\'eI1~ao lIJulllclpalescolherã um deleg-.1do que com·
parécerá. á convenção estadual do mesmo grupo, para. com
OS delegados dos demais municípios, escolher o .deleK8do d.)
respectivo grupo estadual á convenção federal. A esta C8-
berá eleger o deputado da dito grupo.. '

. Figuremos, para esclarecer, um caso, o dOs profissfo
nnis'<Io comércio va,reiista. Em cada mnnfc!pio, as associa
ções de empregados nesse comércio, pelos seus delegad~.
reali7.arlo a· sua convenção municipal.

F..stae!,e~rá um .delegado qUe, com OI" 11p,legl1l1os do.09
mércio varejista dos demais municípios, n ..unidos em eon-
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venclio estadual,elegerão o delegado estadual dos croprega
dos do comércio varejista. Os delegados do comércio Vllre
jista dos diversos Estados, em convenção federal, elesel'ão
o deputado dos empregados do comércio varejista do Brasil.
Da mesma fonna procederão as associações de patrões do
comércio varejista.

E assim, mutatis mrltandis, serão eleitos os deput.ados
dos demais Kl'UPos.de profissões afins.

Sr. Presidente. Não acalentei a espernfica de queesca
passe á crílica e mesmo á condenacão, o apa1'êlho que ima
ginámos para o sufrágio corpo'l'ativo a ser realizado em um
país em que se aspira realizar a democracia liberal. Jamais,
porém, supus que se dissesse de maneio ftu:ílimo uma en
grenagem tão vaSta. Exatamente a complicação tem sido o
defeito apontado no processo por aqueles que não· têm tem
po a perder no exame de inovações e pelos que, por oposi
ção ou por filiação doutrinária, não· querem ver realizado
o sufrágio corporativo. O ilustre relator mesmo, a cuja sin
ceridade rendo a minhaadmiracão, em trecho outro do pa
recer, classifica o aparêlho. de "complexo". Adotada a téc
nica por DÓS apresentada, p~ra que .alguém se possa eleger
deputado profissional é preciso que Lenha prestígio, não
apenas em um Estado, .mas na maioria dos Estados do Bra
sil; não apenas em. um município, mas na maioria dos mu
nicípios da maioria dêsses Estados: é preciso que seja, em
poucas palavras,em expoente da profissão ou da classe.

Vê-se, ainda, do parecer a que me estou referindo QU'.:l
o nobre Deputado Sr. Odilon Braga tem uma prevenção com
a sindicalização. S. Ex. diz que estamos criando sindica
tos de maneira artificial e irrefietida.

Naturalmente, nesse paxi.icular, $ terei necessidndp de
me alongar em argumentos. .

Oporei á sua. opinião Valiosa a opinião não menos va
liosa do digno Deputado Agamenon Magalhãe!!, ainda hl\
poucos dias referida desta tribuna pelo meu ilustre coll.'gn
de rep::-esentação liberal, Sr. Pinheiro Lima, e em que S. Ex.
declara,.· depois de uma fundamentação lógica, que o fenô
meno sindical é uma fatalidade, é irremovível, é inevitávpl.
Trata-se de opinião contra opinillo: opinião de uma aulo··
ridnde contra a opinião de outra autoridade.

Ainda um equívoco. Afirma o Sr. Odilon Braga que 011
sindicatos passariam a ter o controle de seus órgãos centrais.
Refere-se, naturalmente, ás confederações. Uma vez que "'li
já disse que o sistema de convenções periódicas extr3-sio
dicais permite tirar do aparêlho sindicalista normal a e~
colha dos representantes profissionais, nfo sei como êsse!!
órgãos possam man1ercontrole sôbre os sindicatos. S, Ex
terá razões que julgou desnecessário. acrescentar.

Ainda articula S. Ex. :

~As federacões pooem se transfo.rmar em pal"-
tidos" ,

Devo declarar que não acredito nisso. Será muito difí
cil•.no Brasil; as federações se transformarem em par1iào~.

Tenho referido, mais de uma vez" e não me lu1'1Cl á
contingência. de fazê-lo neste momento, o .exemplo da Fe
d.eração ,NacIOnal do Traba!ho,co~sede nesta Capital e que
hdera 27. dos mais imp'ortantes sindicatos ;do Distrito Fe-
deral.' , .
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Como a lei de sindihlização proíbe aos sindicatos tratar
de política, de religião, etc., a Federação resolveu criar um
partido, para cumprir a exigência do Código Eleitoral. Isso
vem mostrar ainda, como o Código Eleitoral promove a for
mação artificial de partidos. A Federação, cedendo aos im
perativos da lei de sindicalização e ainda aos do Código' Elei
toral, constituiu a Convenção Proletária Carioca. Recomen
dou apenas seis Deputados, em dez que o Distrito Federal
deveria eleger. Entrou em entendimentos - porquê o Código
Eleitoral. também forca a isso - com outro partido de ideo
logIa aproximada á sua. ~ entretanto, teve essa surpresa
evidentement~ lamentável: os seus candidatos obtiveram
votac;ão tão diminuta que nem ao menos figUraram nas rese
,nhas dos resultados do pleito puQJicadas pelos jornais do
Distrito Federal. '

: O episodio é Upico.
O comandante Hercolino cascardo. apresentado .t8 horas

antes do pleito, por um grupo de revolucionários indepen
dentes, conseguiu, todavia, votação apreciável, muito maior
do que a de qualquer candidato da Federação Proletária Ca
rioca. Por que isso'! Naturalmente, porquê os operários fi
liados aos sindicatos, liderados pela Federação, 'da mesma
forma estavam presos a cabos que manobram n08 centros in
dustriais. comerciais, -agrícolas. etc~ e CÕDtinuaram a votar
de 8CÓrdo eom a velba rotina. . .

Por outro lado. os patrões fundaram o Partido Ec0
nomista. O Partido EcoDomista teve tudo: teve dinheÚ'o.

, larga propaganda, alistou enormemente. além de um eot11o
de técnicos eleitorais de primeira água. bastando dizer que
era chefiada pelo Sr. Mozart Lago. E - diga-se a verdade
não elegeu sequer um dos seus candidatos. porquê os nossos
colegas, o eminente e sábio professor Miguel Couto e abri
lhante Deputado Henrique" Dodswortb absolutamente não
eram candidatos dêsse partido. do qual apenas mereceram
apoio.

Como dizia, o, Partido dos patrões não conseguiu fazer
também seus candidatos, sendo que um dOles - se nAo me
engano o Sr. Beltráo - era a "menina dos olbos" daquela
agremiação partidária.

O que se conclue dai é que amentaUdadeeleitora1 do
pais Tão permite, de modo algum, pelo sufráglouniversaI. a
representação das classes produtoras e trabalbadoras.

·,Finalmente. o nobre Deputado, cujo nome sempreproflro
com muito respeito e simpatia, pois que sou admirador do
seu talento, da sua cultura, e da sua capacidade de tra
balho, se espauta por termos pleiteado o terço da Assembléia,
e entende que isso iria criar certo e'inconveniente privl
lé8io para a bancada dosrepretlentantes profissionai,.

I Posso admitir êsse privilégio, porquê essa banéadaserfa
sempre o árbitro nas divergências entre ospartidso;posso
admitir que isso suceda e devo dizer qua a,té desejo que su
ceda e, mais ainda, que um dos motivos, um dos argumentos
constantes da minha justificativa, sôbre Oiúe versou quasi
exclusivamente o parecer de S. Ex•• no particular, á que :1
'repre::~ntaç.ljo de Classe poderia 'dirimir, 8em p~6e8. con-
fiitos entre grandes bancadas... ' .' . .,

1-- o,,'

I O SR. L1WGRUBER'FILHO - Haja. vista a átitude dos
'-Deputados de classe.. que resolveriam sObre a indi~.§o re- '
lativaá inversão da ordem dos trabalhos. ,.
V~L. IX 22



MINISTÉRIO' DO TRABALHO, INDÚSTRIA B COM:1tRmO

Relação dos ::dndicatos reconhecidos, dos empregadores e de empregados, de 1931 a '1933

i93i 1932 1933 • Total.
,

~ ~
11) $co

c.. li) c.. 11) ~ li> c.. li>
o o o o o o o o
'C 'C 't:l 't:l 't:l 't:l 'C 't:l

ESTADOS
, <ll ce Cll Cll Cll <ll Cll Cll

~
tD to to to ~ to ~~ co co eu coc.. c..

:3
c.. ~

S c.. c.. :s c.. c.. -Q, Q, Co Co Co Co Co Co oSE E o 8 8 o E 8
~ ~

e o
~ ::J ~ r:z:l ~ E-4 r:.l Cz:1 ~ E-4-

Distrito Federal •••••• ; •....•••••••••••••. 1 24 25 2 I 26 28 27 22 ~9 30

t
72 102

São Paulo ..........................'.................. 2 2 ~ 2 6 8 21 54 76 25 62 87
Para~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• O 9 9 O

I
7 7 O 7 7 - 23 23

Sa.nt.a Ca.tarlna .' ............................................. - - - O 19 19 O 10 iO - 29 29
Rio Grande do Sul •••••••••••••••••••. - - - O 6 6 ti 49 60 fi 55 66
Minas Gera.is ................................... ~'••'.. - - - - I - - 11 22 33 11 22 33
Rio de Janeiro ••••••••••••••••••••.••• O I 4 I 4 O 25 25 6 29 35 6 58 64
~frito Sa.nto •••••••••••••••••••••••••••• - -

f

- O ~ ~ O iO <10 - 14 14
Sergipe ••.................... '.................. O 2 2 O 2 2 1 3 .. 1 1 8
Alagoa.s .......... '................................................... - - - O " 4 2 2 4 2 ., 8
Pero.ambuco .......................................................... - - - O 8 8 O 9 g - 17 i7
Para1ba .........................'.................. ,e ......... - - - - - - O 2 ! - 2 2
Rio Grande do Norte•••••••••••••••••••••• - - - - - - O "

, - " 4
Cea.rá •••••••••••••••••••••••••'••••• a a,e -

~I
- - - - O

I
1 t - 1

I
1

Piam ••••••••••••••••••••• ,••••••••••'•••••• - - . - - - O 3 3 3 S

I
-Maranh.Io ••••••••••••••••••••••••••••• - - - - - o 6 6 - S ~

Pará •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - - O ti ti o 12 12 - 23 23
~ ••................••......••.•...••.. - - o 1 t t 20 21 t 21 I 22

, . I I I I I- I - I - - I - I - - - - - - -S U 'U " fiO . t23 80 265 , 345 87 425 512



- 338-

O SR. ABELARDO MARINHO ..... Responderei a V. Ex.
oportunamente. . . .

••• e também entre fações políticas desavindas e apaI
xonadas no seio da Assembléia. ']1: uma possibilidade que
admito e que peço a Deus se verifique muitas e muitas
vezes. Agora, por que não admitir a reciproca: a de que,
quando .OS representantes profissionais se cindirem, como
aconteceu há pouca na questão de ordem social entre traba
lhistas e patronais, a representação política sirva de árbitro!
O que é bom toca a todos e o que é mau também. O argu
mento é bifronte, portanto.

Não posso me furtar, entretanto, ao prazer de responder
ao Sr. Deputado Lemgruber Filho;desejav8, mesmo,re
plicar a essa objurgatórJa. que é ainda um restinho do que
o Sr. Deputado Raul· Fernandes, secundado por alguns orgãos
da imprensa, houve por bem afirmar contra a bancada da
representação p~ofissionalnesta Casa.

O SR. LEMaaueER FILHO - Eu me felicito por. lhe ter
prestado êsse serviço. . .

osa ABELARDO MA.RINHO- Só devo felicitar
J11e por ter dado motivo a que S. Ex. se felicitasse a si
mesmo. .

Mas, Sr. Presidente, parece incrível que se diga, assim,
que a representação profissional iria decidir do. caso da
indicação.

, Eu pediria atados. aquêles. que têm essa idéia !ises
HIQ, de 'lapisna mão, um cálculo sôbre. a votaolo provável
em favor aa DleQlda. !"euo o cálCUlo aprOXIQladu dUtA

u possibilidades da votação favoravel á indicaclo e .81 pc.
.ibilidades da votacão, contrária. ressaltará, evidentemente.
que .a representacio profiSSional. de rórma _Iguma. deci
diria tJa vitória.. porquê a6 teriL DO máximo. para Asse as
sunto. 35 votos. aabidG como 6 que 08 nobres.De~utados pa
tronais. nascidos em SIo. Paulo, do solidários com a .ban
cada da Chapa Onjca e que o nOSSQ distinto colega. Sr. Pi
nheiro T..imll.· mllntP.m fd~lltica atftudA poJítiCL

Beduzidas,assim, .ú devIdu proporQ6es, eu desejaria
que S. Ex. apresentasse um cálculo aprOXimado etJil'.8SS8_.

O SR. LExGRVBKR .FILHO .-..;.. VotoàpolttiOO:l: 102'~ iG2.

O SR. ABELARDO· MARINHO - O Sr. Deputado Ldlu
gruber Filbo e~táfazeDdo um cálculo positivamente•••

O Ba. LDlGacBERFtt.uO - Aproximado.
() SR.ARELARl>UMARlNHO- ••. estlm!. para

a sua 'eorrente. Se tinham firmes 102. Oeputados contra a
indicacão de inversão dos trabalhos, veja S.Ex~ qual a dl- .

. ferenta: 254 Deputados menolt02. Veritique S. Ex. a dite-
renea.. tire a médi3 doa que, diariamente. faltam Ú ·lels6es.

. e diga depoi! da ::omparação. se· 08 3~ valo. dareprflsenta
clo.profisslonal serIam o. rield.a balança. Aliás. d(l~8ell 35
votOs, aindaalgnns devem ser abatidos· de aU88nf.es e de

. eDntrários" á lndlcaçã/).· '. . .. 4

1)6\·0. porém. dp.03laJ:Ü.'qne1ulgo· mUlto . otimista I)

cálculo, do .Sr. Deputado Le.mgrubér 'Filh~.qu8ndo dizqu,
a .. dissidência uni-frenLiiltal"Ontava ~om. tOt~ L>epulados..
Acho- que S. F.x. ;atlt)l"& eo.\ .. profundo equhoco. poJrqué 05
antàgoni~t~ de ~. E1. t~ria~ pelo menos, UOvotos.
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Por que se diz, entretanto, que a repreaentaçao pro.
flsslona1 é que decidiria a vitória da lOdicação'l Por que
1110· se afirma, por exemplo, que isso.oaberia á bancada da
Bafa, á do Rio Grande do Su11' Porquê não se atribue a
qualquer' outra bancada. mais ou menosnumerosat

É uma "simpatia" que nos honra muito, mas que não
tem fundamento algum, Dem na lógica. nem Da justilj&.

OSR. VASCO D.TOLBDO - Muito bem. Apoiado.

O sa. ABELARDO MARINHO":'" Finalmente, Sr. Pre
"fdente, divirjo Inteiramente do parecer do Sr. Odilon
Braga, pois S. Ex. combate a representaolo profissional,
por nós propostA. sobretudo porquê ach:t IJU'" '10 Rr-util.
náO Da OrgllDIZSt'110 ,mdlCaJ.., Juiga ~ ~ que ~tamOl

criando, irreflet.ida e artificialmente. no Brasil uma 'peri
gosa organização sindicalista.

Nesse párticular, penso de modo antagOnieo a 8. .Ex.
Eston com o antigo modo de pensar do Sr. Ollvelf"S

Viana, que reputava mais acertada, maJs legft.ima. a mani
testaoio da opinião póbllca através das cl~ organizadas
do que por meio do voto.

8. S. preooDJ7ando tal forma de expressA0 do pensa
mento e do sentimento póbIleos. propu~ava a organlzaçlo
das classe8.Moslrava come. todas as vezes que a opinilo p11
blicase manifestou através das suas Contes legftfmu, '()li nos
aosgoveroos fOram de exf,rPma AeDtllhilidade para com ,.Ia.
M estaria 'uma li~ do passadc,. ama fontll de tn8piMl~
nar8,elaboraçio danoRQ fdealidade social.

Ora. o fato sindical é lnC'.ootestável. Basta lembrar que,
sem que ~ba bav:ido. no pafa.quclI104!rmovimento organi
zado, notável. a êle favorávet,o Govêroo revolucionário teve
de pOr em prática a sindicalização e esta, a-pezar-de
todos 'os pezares, t.emtomado desenvolvimento cada vez
maior.
. Como ,vamos desinteressar-DOS do que possa vir a ser o
sJndicalismo para O futuro no Brasil'

Deveremos. acaso, esperar "QtU' se tenha criado um pro
"blema e, então. sob,e. pressão de greve." e (j,e violências, reali
zarmos a .sindicalizaclo. dos produtore.s e trabalhadores 'l

Parece-me maisàcertado ÓlIÚlal', no momento. 1ês~
prlltllema: por outro lado. 8 .wganizacão sindical traz em $i
tltlll83 vaDt.agens.espeoialm~f1t..econõmicas, para 08 sindi
calizados. para o trabalho, vantagens essas que se tornam
extensivas ao, próprio pafR, pelas, consequências téoniC81 e"
Bociais que produzem. São ,=,ufamente as vantagsnssocfais
que coloco em primeira plana convindo assinalar as .PQsst
bilidades que a sindicalizacão lntensÍ'\"8 e genel'&lizada trará
li ~olucão .do pr.)blpma do. alfabetismo no, Brasil, quando
DOUVp.r sindicatos em proru!lão por todos êsses sart.õe". Pen..
50 que se deve incl'eme.ntal'. asmdi~alização de qualquer for
ma"e reconheço que a Jnj;tJtuJt:áo .l1arppresAntação profissio
nal" será um fator de desenvOlvimento dessa, ilindicalizaclo.

DeseJo at:>resenlar·uma estali:rtica do mo'vtmento· sindi
cafistanos trA8 últimos anos. a mim fornecida por um té
cnico do, Ministério dO,Trabalho, da qual .ressalta o incre
mento dàdo,á ,sinrfi~(jza~'pela, tnstituição da representa...
cão Drori~sion:ll na (lon~tilllintEi de f933. ",. ,
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'k'Qder-se-á objetar, ·porem, que será uma :;lDdicalizacão
artificial; será uma sindicalização burocrática. Concordo até
certo ponto em que isso possa suceder, lnas, mesmo buro
crático, mesmo artificial, acho que a sindioalização inten
siva deve ser exercltada. tais as vantagens decorrente~ da
mesma. Vem-me á mente, agora, oulra página do Sr. Oli
"eira Viana, na qual se expõe o pensament.o central de
lngenieros. o notável SOCIólogo, na concepção do seu idea
lismo: o verdadeiro ideal não deve ser outra coisa senão
uma antevisão da. realidade social futura e não uma cria
ção arbitrária da nossa fantasia ou da nossa razão. Ao cons
truirmos, mentalmente, um sistema de idealidades, devería
mos nos subordinar' á. realidade .. social, inteirarmo-nos dela
e nela ir buscar a inspiração. o conselho, a lição. Todo ideal
que não corresponda á realidade atual e que não é a visão
antecipada da realIdade futura, será apenas Uma quimera e
não terá objetivação possível. O papel da nossa imagina
ção idealista seria, apenas, de prevút10 e não de criaç40.
O fato sindical sendo. uma realidade social. não será o mo
'mento de procurarmos prever a realidade futura, como pre
coniza' Ingenieros? Terminando estam;nba despreten
ciosa análise ao parecer do Sr. Odilon Braga, desejaria pe
dir aos Deputados revolucionários. aos soeia1i!iltas e mesmo
aos liberais desta Casa. que examinem eomatenç!o. com

.imparéialídade, sem nenhum preconceito, as emendas Por'
nós apresentadas. relati~ á representação profissional•.

O sufrásPo corporativo, nos moldes Pt'OPOsto, teriln
fluência' benéfica na. escolha dos -repre.entante. populaf'e.-.

Quero crer mesmo que o 'Votante profissional. pela con
vicção da sua fOrça, do seu valor. que adquirirá no conví
vio social dentro da associaelo. onde discutirá com os seus
pares de igual para igual. e se convencerá de que pode atuar
fora da dependência de um chetete PDlltieo.ou cabo elei
toral que lhe presta favores •••

O SR. LBMGRUBER fuRO - Alf~, chet'ete!l polCticos e
cabos eleitorais existem em todas as classes.

O SR. ABELARDO MARINHO -= V. Ex. certamenfe
nlo teria dado êsae aparte se me tivesse-honrado com a sua
atenção, porquê, ainda há pouco. abordei êsseassunto lon
gamente.

O SR. LBMORUB'BR FILHO - Teria discutido com V. Ex.

O SR. ABELARDO MARINHO - v.. Ex. não teria dis
cutido; poderia tel' ooncordado comigo.

Dizia eu, Sr. f'tesiderile, quando o.Dobre Deputado me
distinguiu. com a sua interferêncIa. que oeleltar recebe do
cabo eleitoral' como favor: pessoal, o amparo a que tem
direito, relativo aos s~us Justos intel'êsses; que êsse am
parQlbe será, prestado pela associação profissional que exa
tamente para .isso é que deve existir;. que, .noconvívio
social e da lição da práticaslndieal,.o ~eltoradquiriráa oon
ciência '. do vale e do .que pode e se convencerá da pres~
eindibilidade .docabo 'eleitoral; e que, assim, estará em eon
di~ões de escolh'ilr candidatos á representação popular, com
outra mentalidade. Não- procederá mais como um Indivíduo
.que dá" o seu voto em paga de favores particulares reee-
:bidos. "" ,.','" :.., , ....-Ã ~'
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.... independência, a convicção dessa i~dependê1lCia, :sO
-'L'etudo, lhe permitirá, escolher candidatos á representação
popular mais de acordo com o qUe lhe parecer exigido pelo
interêsse da coletividade, pelo interêsse da náCão. . .

.Essa, repito, a benéfica repercussão do sufrágio corpo~
rativona escolha dos Deputados da "representação .popular".

Peço aos nobres Deputados das correntes a que acabo
de me referir que, examinem sem preconceito o assunto das
nossas emendas e, finalmente, se acharem que con'osco está
a razão, não tenham absolutamente hesitação em contribuir
para que se saneie a lamentável, a viciosa e a injustificável
mentalidade eleitoral, que é a mentalidade da maSSa votante
em nosso País. (Muito bem; muito bem. Palmas. O oraáor
é cumprimentado e abraçado.)

Durante o discurso do Sr. Abelardo Marinho,
o Sr. Antônio Carlos,. Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada, sucessivamente,

pelos· Srs. Cristóvão Barcelos, 2" Vice":'Pl"esidente,
e Pacheco de Oliveira, f· Vice-Presidente. .

8

O, Sr. Presidente - 'Tem a palavra o Sr. Alexandre Sici
liano, para explicação pessoal.

O Sr. ÃIexandre Siciliano (para ezplictÍ.l;ão pe"oal, U o
,eguinte dilcurao) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Tomo' a. pala~ para no modo o mais sucinto possivel, aqui
esplanar as minhas emendas que se relacionam,. em especial,
com a ezploraçãodas {tm;tU hidráuliciuecom o aproveita
mento das riqueztU minerail. asontos êstes de magna im])or
tancia para a economia do País e os quais interessam gran
demente aos sindicatos industriais do Brasil. A êstes, aliás
....:.. como Tepresentante de cla&se -devo a honra do meu
mandato. Terei mais' tarde que tomar a atenção da Assem
bléia para fazer outras considerações de ordem geral de
bastante interesse· para a nossa economia, mas· só o farei de
pois de ter exaurido a matéria das emendas e dos assuntos es
triúimente constitucionais. A8 l6rçtU hidráulicas e ai mio
1UU já "de per si" muito. importantes envolvem; entretanto,
a discussão de .outras matérias consideradas "acessórias".
mas de igual magnitude;çomo ~ por exemplo - a gr~ve e
controvertida questão da "soeializac;ã.o",a qualtoi,' através
do .anteprojeto, ,. pela primeira véz proposta. e:x:a.tamenté
com relação ás quédas dágua e as riquezas do subsólo.

, O art. do anteprojeto que se retere á 8ocialuaç6.o, em
geral. recebeu o n. 120. '

A emenda da bancada paulista n. 745 pede a mpre88ifo
daquele artigo do' 'anteprojeto' que visa permitir á Unilo a
sooialização de empresas econômicas. cuja Justificação 8U1)8
C1'evi "'in totum". O assUnto, já abordado no brilhanté dis
curso do Dr. Roberto Sim~nse:n, será, POl', êle, mais. tarde.In
teiramente ventilado. AssIm sendo, ,dispenso-me..de abDJ;~
dá:"10. Para mim, de aCÔrdo com o trabalho de notável
economista, o Sr. Ernst ,Wagmann. o Brasil ainda se en
contrana, fase do néo.ou pre-capitalismo. Não temosca
pifais f0I'lIlados.· , . . '.

O SR. ~CISCO MoURA. - o patrão tanto é patrão com
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eincó contos como com cincoenta ou cinco mil, e as relações
entre o capital. e o trabalho são sempre as mesmas.

, O SR. ALEXANDRE SICILIANO - A socialização é te-
. nÔmeno uqe encontra justificativa em países em que baja.

grande formação e, a~ excesso de ~apitais. Nêles o ql!!, se
visa, através da sociahzação, ,é, malS ou menos,., corrigir a
má distribuição da riqueza, o que em determinadas nações
pode-se agravar, á ponto de representar uma grave injus
tiça social. Através da socialização corrige-se isso. Mas em
países onde os capitais estão por ser CI"iados, a socialização
é um põuc.o precoce.

O SR. FaAJiClsCO MOURA - Garante amparo ao traba
lhador.

O SR. ALEXANDRE SICILIANO - Proponho uma mo
dalídade -de comêço de soeial~, como á >regie ou o mo
nopólio de Estado, a qual, até eeTto ponto, dá início· li s0
cialização para algumas indústrias e, especialmente. para
determinados ramos da economia.

O, SR. FRANCISCO MOURA - Em principio, V. Ex. admite
a .soeializaç&.o.

O SR. ALEXANDRE SICILIANO - Admito. ~ quéstlo
de fase de evolução econômica.de, Pais. Acho que em nações
como a Inglaterra, os paises escandinavos e em outros paf
sesda Europa Central, a díseussio da sdcialízação 6 admis
sivel.

. O 81\. FRANCISCO MOURA - Em grau mais elevado..
OS1\; ALEXANDRE SICILIANO - A fase em quo se

encontra atualmente o Brasil, a contraindica entre nós. Nio
sou, em principio, contra ela.

O' SR.. Acm. JlEDB1ROS -A eoDdição do Brasil Dio Im
J)Orta queoa legisladores tratem de prover ás n8C8!lsidades
dos trabalhadores e lhe dêm aquilo a que têm direito, por...
quê, a fome existe em todo o lugar. NIo podemos permitir
que .ésse pequeno capital, a que V. Ex. há pouco aludiu,
esteja na mão de meia dUZÍa de patrões, enquanto o operârio
vive a mendigar, a pedir eSIOOlas, quando produz, trabalha e
nada tem., A ,socialização trará a assIstência ao trabalhador.

,O SR. AL3IBIDA CAMARGo - Isso não 6 s~la1ismo.

O SR. ALEXANDRE SICILIANO - NIo sou contra as
leis sociais.' Não sei se o nobre Deputado t.eve oportuni
dade de ouvir o discurso do Sr. Roberto Simonsen, que tra
tou especificadamente .da questão e trOt1%e índices pelo qual
se evidencia o que acima afirmei. Leia aquele diseuno. A
questão que o ilustre colega está trazendo, agora, li baila, 6
a questão de legislação social; 'com a qual estou de acOrdo,
como S. Ex. sabe. '

. ~ matéria que me cabe, hoje: tratar, 6 Já' bastante ex
tensa e por isso não quero alongar-me demasiadamente.
Bâsta, entretanto. dizer que o relator" da' matéria opinou, li
pagina 7i5 do. Diário :!.a. A8SembléiaN~ de 9 de Feve
reiro"pela sua .supressão,atendendo assim ás. emendas,. Deste
sentido, ,números ~7, 132, 231 e .745. VE!lt'ifiquei que, por um
:lapso, r~i aU a minbaemenda D. 825 relacionada como ma~
téria de I<8ocialü~ão",com a qual, entretanto, nada tem ela
qu~ ver, coroa o demonstrarei oportunamente.,
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Mas não pára aí, infelizmente. aeomplexidade da maté~
ria. Como veremos em seguida, são - em regra -- as fÔr
OIS hidráulicas exploradas para serem posteriormente eons
tituídas em empresas de serviço público. Assim sendo, não
poderemos evitar, j~ .pela importancia econômica já por
aquela industrial do assunto. de estudar o melhor modo de
regulamentar, t'ntre nós, os serviços daquela natul'eza,isto é.
os serviços públieos, o que é tratado no art. !2! do Ante
projeto.

Também êste artigo mereéeu. uma emenda dá. bancada
paulista. a de número 746, a qual pleitAa a sua .upres.áo.
Mas. como a discussão dêste assunto será certamente longa e
acalorada. não convém antecipá-Ia.neste momento. Já neste
despreteneioso trabalho, entretanto, ofereço aos Senhores
Constituintes uma pequena cooperação para a solução da
quela iinporlantú8ima questão. Mais tarde, em momento
oportuno, não hesitarei em intervir. exprimindo, nesta Casa,
as m!nbas idéias. Acrescento, a tít~lo informativo apenas.
que o relator da matéria aceitou, em principio, o assunto tra
tado naquele artigo. !2! - regulamentação dos sérviços pd
blieos - sôbre o qual não me manifestei através de emen
das. O texto publicado diz: "A lei federal regulará a revisão,
baseada em indices econômicos, das tarifas de concessioná
rios de .serviças públicos, para que os lucros· por êstes obti
dos eorrespondam á justa retribuição do capital."

Dte texto ,SOfrerá, ao que parece, ainda algumas moclf
ficacõesbastante importantes.

:t natural que esta tarefa,a·regulamentaçlo dos serviÇOS
p"6blieos, não seja das mais· pacíficas,· em vista das atuais
acaloradas discussões e dos apaixonadíssimos debates Já Inf
ciados na imprensa do país••• E o todo é ainda bastante eom~

pUcado pelas sérias divergências surgidas s6bre aquilo que
ehamaremos as questões "preliminares" ou "acessórias" 
não menos espinhosas -entendendo _que· ·abrangem estas
os seguintes pontos:, . . .. . . ._

- O primeiro éo rererente· aoarl. i9doAnteprojeto,~
o qual estalN!lece que ao Estado ou á Unfão compete o domí
nio dos princJpaill _elementos dos quais dependem, basica
mente, a exploracão. das fÔrças hidráulfcas e o aproveita
tnento dasriqu~mfnerais. ADt.es de discutirmos-o artigo
!9 propriamente dito. seja Jiaquí mencionado, de passagem
apenas, que -pondo de parte a questlodo patrimÔnio e
da renda derivante da atribuiclo do domínio s6bre os res
pectivos eJem~tos, ora ao Estado e ora á União, que pa....
muitos, á a questlo principal - du&S.ouf.ras questões, -se
cundárias·. porém de ~nd8 Importanoia nlo devem, por
isso. deixar ·de ser-d8vidamenteconsideradas; relacionam-se
estas com· o estímulo e a facilftaolo da eXpIor,açllo das qué
das d4«oas e ao àprovéi tamento da!ll"fquezas minerais, ti eom
a .alVQ!1UClf'tlada 1I.igihle ti. da .•alub~.

- O ,efluMo ponto· ~ .. a·· dfscUs.~I()~ apafxonadá e doutl'i
niria. da ql]p~lão. Aminentemente jnrfdfea, se aos particula
res. proprietários do solo. eabemtambém direito•. absoZuto.
sôbre AS respectivasquédlUl dágua ou minas por ventura aU
existentes o,t se -é IldmissCvel e acoIlS'elbável restringir:,ae.
como nas novas constituieões, aqueles -direitos dé 8CÕrdo com
a atual conceooãe) moderoa- .......;. socializame '-.-' da ·prOJ)r~
~ade e. segundo a qual já não níaisprevàlêée,:ria sua inte
gridade originaL o direito romano,lsto quando em Jogo·e
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sacrificatios - velo ínt~rêsse particular 05 superiores
mterêsse da coletivIdade. Uma vez aceito e adotado êste
critério (vide art. 114 do anteprojeto ao qual anuiu, em
princípio, a bancada paulista com a sua emenda núruero
741) a, ninguém mais será. lícito restringir, retat-da't' ou impe
dir por conveniêncIa pr6pria - contra os interêsses coleti
vos e nacIonais - a exploração de quédas dágua ou de
minas localizadas nas suas propriedades, podendo, nêstes
casos a União intervir, outorgando concessões ele explora
cão .a terceiros, mas garantindo sempre ao proprietál'io ori
ginal uma indenização {ou um co-interessamento) ade
quado.

-O terceiro, ponto é estabelecer-se como indenizar equita
tivamente o proprictdrio do solo, no caso das qw!d/u ddgua,
e 08 dtmlJs do 8ub-s6lo, no caso das mínas, por, ocasião da
outorga de concessões, de explorações, pela União, a ter
ceiros; se por desapropriação de acOrdo (~om os dispositivos
do já citado arl 114, § 2- do anteprojeto ou se por uma
co-participação nos resultados liquidos industriais, devida
mente controlados, (talvez ~or cúntad.:;re& Juramentados).
Parece-nos ju~to que i.tJhlticas condiC;ões e indenizacões de
veriam ser estabelecidas pela lei ordinária, para a concessão
- a lerceiros- de exp:ora,:ão de quédas dágua e de minas
pertencentes a particulares. aos Estados e d União.

- Um quarto ponto que julgo oportuno fixarmos é o es
tabelecimento dI' uma preferência absoluta tanto nas 00]1
cessões de quédas dá,gua como nas de. mineracão quando o
pretendente fÓr a Uniãc. para as suas "régies" para os seus
monopólios de Estado e para o uso dos seus Dens patrimo
niais e industriais, podendo-se estender, o mesmo favor
eventualmente aos Estados e aos 'Municípios, permitindo
mesmo Que a preferência abranja. também quaisquer em
presas nacionais que deseJem explorar indústrias, pelo:;
"Supremos Conselhos da EconOmia ou da Oefesa Nacional".
reconhecida.'l como "básicas" ou "essenciais" com relacão á
defesa econômica ou armada da Nacão.

-Finalmente ainda resta a. enumerac;áo de um ponto
impor~ritissinio. Tráta-s& lje fazer uma sugestão qUe nos
parece mais convE'niente e sobretudo mais aconselhável ao
BraSil 'que a ainda precoce "sociaLizaJ;ão" das quedas,
digna e 'das minas: é a "nacionalização" progressiva das
mesmas. podendo entretanto a União ordenar - em casos
de eme7'géncía - a nacionali:.ação imediata daquelas julgadas
~bá.sicas" ou "essenciais" á, defesa nacional. . .

Constatei com prazer, que o relàtor da matéria também
aceitou, em princípio, as minhas sugestões sObre nacionali
zação conLidas na minha emenda D. 823, o que é expresso DO
§ 2-, do artigo 143, assim redigido: "Alei regulará a nacio
nalização progressiva ,das minas a quédas dágua ju!gadas
"básicas" ou "essenciais" á defesa econômica ou militar da
Nação". . '

Tendo agora resumidamente abordado a matéria co- .
ber,ta pelas. minhas cínco emendas,. as de número 818 á 882
\la "Parte Geral" que se reterem ao art. 19 do ant~projeto e
mais. as duas emendas, números 823 e 824 da "Ordem eco
nômica e soeial", que se re'rerem ao art.ti5, também do
anteprojeto, pO,sso passár á di2cussão das mesmas.

'Quanf.o aoarl.19 do anteprojeto, verifiquei que também
nãô' satisfez' á minha bancada o texto original proposto,
pOfGPáJ:.1lpaprescntou ela um suhstitutivo., que recellpu o h.
~55... "
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. , UI... eatndo mais profundo convenceu-me dd qUtl v
art. 19 é de muito maior importancia que p~rece, á prI
meira yista e assim sendo não hesito em confessar que, já
agora. '0 redigiria de modo bastant~ diferente, estando entre
lanto uinda perfeitamente em tempo para emendar a mão .••

O domínio dos elementos mencionados no' art.. 19 s6
p6de - originalmente - ser atribuído, numa Federação, por
lima convenção, á· União ou aos Estados. Se os encontrarmos.
em seguida, em posse de terceiros é - evidentemente 
porquê, na respectiva carta mágna, não foram os ditos domi
~Jios gravados com a cláusula de "inalienabilidade".

A "inalienabilidade", entretanto, é hoje uma preocupa
t1'iú que se estende, em certos países, até' sObre o domínio de
bens particula.es, especialmente quando representado
pelo s610. sub-sól0 e constru~ões. Citarei apenas o caso da
Alemanha aonda :lo situaçã.) criada pelas formidánis hipo
tecas americanas sObre propriedades agrícolas e também
61~brE' prédios e. fábricas é, em vista da evidente insolvabiii
dade dos devedores. tão inquietante, que estuda atualmente
o novo Govêrno um meio de conseguir uma libertação da
qllêle jugo, ou melhor, pôr em prática OlAdilias que evitem
uma e."tecucão em mas53, das hipotecas, o que teria como
efeito entregar-se - 110 caso em apreco, -aos americanos,
uma. boa porcenlagem do território nacional. com todo15 os
seus_ accssório:;. .

Para cvi1.ar. uma vez afastado êste perigo, que se repita
êle. cogita-se seriamente de proibir terminantemente, por
lei, que se hipotequem alf - futuramente - sóle e constru
c;ões a estr:msc?iros ...

Alarmam-se assim os alemães com o perigo da "SUPe7"
(acáo", no sen próprio solo e na sua própria Cala, pelo ca
pital estra71{leiro. "Die Ge(ahr der Ueber(remtiung" é alf
hoje considerado um (ato, não é pois, como pensam muitos,
9penas uma méra visão de fantasia.

O que não .repre!"entaria esta medida alemã senão a im
posic:ão de uma "inalienabUidade" parcial ou restrita?

Mas o que achamos tnlvez um tanto descabido - a im
posição de .restric:ão aos direitos de transmissão sObre pro
priedades parliculares - não seria talvez de todo desaeon
F"lhável estabelecer-se na lei Ol'gr.nica, com relação a certos
(l determinados 'patrimônios ainda na posse da União e dos
r-.stados, os quais precisamos continuar a conservar - de
qualquer modo - soo o domínio e o contrôl nacional, como,
por exemplo, as quedas dágua e as minas, elementos
estes indispensáveis á salvaguarda da. nossa independência
econômica e da nossa segurança política.

Que mal haveria em se estabelecer, na nova Constitui
ção, com relação ás qédas dagua, e ás minas pertencentes
tanto aos Estados como á União. que não pudessem esta" ser
alineadas mas apenas dadas em concessões, a longos prazos,
mediante co-interessamento liberal e estimulante ou parti
cipação módica do Estado e da União, e ,mediante cláusula
de reversão após decorridos aqueles prazos? No caso das mi
has não poderia esta modalidede até acarretar a sua respe
ctiva extintão, por exaurimento das jazidas?

Não sp,rin pois uma pura e simples cláusula de "inalie
nabUidaae", CO~l relação ãquelas' atividades, acomelhável e
fítil,uma vez que não dificulte ela as respectivas explora
cões e .uma vez que impeça ela que elementos bdsic08 para
n nossa indepcnd~ncia econOmica e para asegure.ncã da
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~Cão posRam p8:Ssar, em plena posse e domínio, a estran-
geiros? , " .

Não llá justificado perigo de que em época de gran
des dificuldades e apertos financeiros poS/sam certos Esta
dos e mesmo a União ser tentados a vender, em massa,
aqueles bens indispensáveis ao nosso bem estare á. nossa
vitalidade e potencialidade como Nação? Não tomos pol:'
acaso. exemplos edi1icantes, de flUJlbaratamento6 de bens
patrimOniais - estaduais e federais - que nos aconselhem
tal medida?

Sobretudo não seria mais aconselhável e r8eional êste
meio de ,alvaguáTda. das nossas riquezas ' que a· proposta
"$OCis!ização" a quRlsómente poderia ser levada a efeito, in
tegralmente, mediante uma outra medida adicional; a' ex
ploração industrial e comercial datluelas atividades pela
União, coisa que se nos, parece, impossível,' por muitas ra
zões, dem&siadamente longas para serem' aquí 'enuIi1aradas!

Mas. como veremos mais tarde, poderá. a Unfio fazer
uso de um "substitutivo" bastante r8eional e eficiente para
aIeanc;ar efeitos semelhantes ao da "sooial~" especial
mente na questão de miDall ou de quaisquer outras ativida
des de~ionais interesses social, eeonOmico ou militar
para o pais; aludo aquí á. minha proposta para a crtaçio das
"régies" e dos monopólios de Estado.' -

A criação de "régies" e dos monopólios de,Estado. ,
uma utilíssima inovaoio que propuz nas emendas n. 827 e
n•.,,828, emendas estas que foram, compropiiedade,aliAs. fn
eluidassob a rubrica da "Ordem econOmicae social- nas
que interessam também vitalmente, como é evidentAt, ao
nosso orcamento, devendo influir, beneficamente, nà crlaolo
de novas fontes de receita. Como deverei em ocari40 opor
tuna justificar as principais razões que me 1evaratJ1 a prO
pOr a instituição, no País, de "régies" e, de monopólios de Es
tado permito-me, paranio ,alongar-me demasiadamente, r0
gar aos Srs.Constituint.es, aguardarem até 1á.quaisquer
eventuais debates sObre o ',assunto. O texto da emenda mi
l""~ro 827 é o seguinte: '"É facultado á. União 'instituir 
mediante lei federal - "régies" e mónopóli08 de Estado que
abrlnjam o conjunto de uma indústria ou ramo' de Comércio
ou ainda o co~unto de quaisquer atividades suscetíveis de
produzir renda. Para êsse fim poderio aqueles conjuntos
ser transferidos á União médiante indenizaclo e' pagamento
no~ têrmos estatuídos no Art.U4-. l!:ste novo art.tge -'
por mim propostO -'daria pois. á. União a possibilidade'de
monopolisar quaisquer atividades econOmicas; inélusíve" na
turalmente, também de apoderar-se de qualquer ramo da
indústria de mineracão' (minério de' ferro, de IIl8.llp.1lês, pe
troleo.. ete., ete.)' em molde8 perfeitamente comérCidú.1sto
é, ,sem' os 'graves entraves de bu::-oeraeia e especialmente do
funcionalismo, mal êste ,talv~z, menos evitável no caso de
"socialização"• .

Á título iÍlformativo apenas menciono que o' rebltor da
matéria também aceitou em princípio as sugestões da miDha
emenda. n. 827, mas não constando da redação do Artigo 40,
por êle redigido,especifieamente os têrmos "réf/ieir"ou m0
nopólio de EstátlO" julgo que a, redacão' necessita ainda mo
dificaÇões. para se .tornar. clara. Verifico,' agora, <rlle' a pa
lavra mon01!ólio toi empregada no. A\tigo U4lio Substitutivo

,do anteproJeto que se relaeionacom o assunto. Voltemot,
entretanto, ao Art. 19 ~ .
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Assim o redigiríamos, numa primeira versão, para dis
cussão, apenas, o Art. i9:

Pertencem ao dominio ezclusivo da Uni40
o) os bem de ,ua fJroprtedade, por ela adquiridos nos

têrmos das leis atualmente em vigOr;
b) ai terral· devtlluttu dos territórios, exceto, nos Es

tados, as margem!! dos lagos e dos rios que são ou que tive-
Tem sido tornados navegáveis; ..

c) 04 rio, e lago" navegáveis ou não, inclusive as res
pectiva..CJ águas, que banham mais de .um Estado ou sejam
limítrofes com pn{sell estrangeJros, as aguas dos rios -e dos
lagos que alio ou .tiverem sl"o tornados navegáveis, bem como
as águas terrltorlallS do oceano;.' .

d) OI t~rrtJnoldtJ maMJJM e acrucidos;
e) alilluu do oceano e as fluviais das zonas frontei

ricas:
f) as rJqueza.do .010 e do sub-solo localizadas em

quaisquer do. seus, acima mencionados, domínios exclusi-
vos: -

,) as quédas dagua localizadas em quaisquer dos seus,
acima menciOnado15, domínios exclusivos;

Pertencem CIO domEmo e:tClulÍf1o do, B-eado.

a) o, bet'll tü lua JIf'Oprie4ade,. por êle adquiridos. nos
têrm08 das leis atualmente em vigôr;

b) - as terras devolutas ex1stentestora dos territ6rios;
C) 88 fMf'tIIftI •• "=qo, ~ do, rio. que são .ou que ti

v~m sido tornado. navePvels:
d) 88 riqueza. do 101!) e dosub-solo_loealizadas em

quaisquer dos leul, acima mencionados. do.minios exclusi-
vas; .'

6) ai quldu daIUa localizadas em quaisquer dos seus,
acima men~tonado., domínios exclusivos.. ..

CoJD .aa reatl't~e. dêlte·Artigo e ressalvados ,. Uniio o
t1ireito de 18lf.lar IÕbre as terras d\!Volutas, ás mar":
gensdos laro. e do. rlOI que são ou que tiverem sido- tor
nados navepvell, ou ainda8Õbrequaisquer outros domínios
exclusivOl do Eltldo,enumeradós .. naste Artigo, qtumdo COfI
f1enien.tt1' QO,l"t"''''~, n.aciimaü. devendo entretanto,.n~
tes casos, estender...e··a respectiva legislllQão federal .também
aos eorrespondeDlfi. domfnios exclusivos dâ' União, se
os houver. . .

Vejamos, 4 IUI dOIl "",ltíamentoJf modemos. qual o "mi'"
niDlo"de domInlo. que deveremos garantir" Unifio·parao
desempenho da. funOt1cI. e das· atribuie<)es básica" que lhe
competeexerc"r de acOrdo com .0' bom e,406' pritJd-
pios do f'eatme fetlnatt"o. .. .,

A j)rimeirn e mal. Importante modiCicaçlo quem ser
proPosta pelorellltor doCapít.u1o da "Ordem EconÔmica 8
Social" com relaol0 " minas 'refere-se á ,efJaraçao dó sOlo
do. sub-solo propriamente dito, modalidade esta ~sõbre a qUal
já rep'Ousa a nOllsa atual lei de minas, mais .. conhecIda por
"Léi Calógeras". Soube do relator do Titulóm do antepro
jefét,- da Ordem .EconOmlca eSacial, Dr.· Euvaldo Lodi,qué·
para consagrar-se aClUele prInCípio. básico vai êle·· .propôr
que,· já na ·lel organic~ figure - .erPlicitaDMnte - ô ~
guinte .ar,tigo: "As minas e demais rIquezas do stibsolo, bem
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como 8$ quédas dagua, constituem propriedade distintas do
solo": 1'\iio qt;81'0, entretanto anteceder, aqui, a discussão
deste ponto, sÔbre a qual apresentei uma emenda própria.
que recebeu o número 824. o que farei oportunamente.

. Mas o novo Ar.tigo 143, § 4° do substitutivo ao ante
projeto, que separa o sub-solo e as quédas dagua do solo. o
qual será muito provavelmente ac~ito, já algumas reservas
nos obriga a fazer com relaoão ao Artigo 1.9. Se, como achei
útU propõr, fOL"em ainda gravada:s com a cláusula da "ina-
lienabilútade.., as minas ainda existentes nas terras devolu
tas pertencentes á União ou aos Estados, então deveremos
mencionar alfou - melhor ainda - na nova lei de minas
estas. novas reservas de. domínio. .

Mas as próprias margens dos lagos e dos rios naveaa
l)eis deverão também poder - como é frequentemente o
caso nos aluviões auríferos e diamantíferos do Brasil - sel"
proveitosamente dragados, em inttrresse nacional, o que é
ás vezes, possível sem maiores inconvenientes para a ealu
bridade, para a navegação e para as obras de arte (cais, pon
les ordinárias e de desembarqu~. balsas, relificaçóe:f,. descar
gas de "aguas servidas ou tomadas d~ agua potável.e indus
triaIo ete.. etc.). Esta faculdade deve também ser tor
nada exequível mediante uma· ressalva qualquer porquanto
há bons juristas que julgam. atualmente, ilegais, lenão dú
cuttveís quaisquer concessões federais de mineracão locali
zadas em trechol f/,e Tios navegáveis. As mesmas considera
ções de inseguranta leg-41 mas de conveniencia nacional apli
cam-se .ás .m.argem territoriais dooceono, bavendo, como
lóabemos. praias rIcas em aluviões exploráveis, com areia
monazítica. Mas com relação ás ilhas do oceano e as fluviais
tias .zonas fronteiricaspenso que nos convenha fazer. em
interesse da defesa nacional, algumasrestricÕes, só permi
tindo ali, muito ezcepcionalmente, a exploração· das forcas
bidráulicas e das riquezas do solo e sub-solo.

O que dissemos acima afeta o Artigo í9 quando á· in
dústria de mineração e quanto á exploracão das quédas da
gua;mencionaremos, em seguida. o que de importante há.
emreIacão á ,questão dasalvaauarda de saúde pública. as
sunto este da má:&ima importancía, especialmente em paíze6
tropicaiB, como o nosso. "

Trata-se agora das águas prollriamente ditas.
. É .natural que fiquem estas assim c~amadas aguas pú
blicas·bem como as particulares sob a legislação centrali
..fJ!ia. e exc7.usiva daCInili.o, a qual em vista da sua utilização
para abastecimento· de agua potável, para usos industriais,
par.a irrigacões, para a produção de .energia hidro-elétrica,
etC., etC. deverá não só regulamentar convenientemente o
àssunto- através. de .um. modérilo eef!ciente "Código de
Aguas" ..;... como ainda est.;ilielecer umapt'eferência,. absoluta,

. de concessão quando requeridas estas para ágtÍ.a potát'et sObre
quaisquer outros empregos. Creio mesmo que, para dgua po
távi!l' e induslrial, dev:e o "novo Código regulamentar o ap.1'o
veitamento das próprias águas 8ubterraneas, .especialmente
nás)Q~~Aas sêe~. Aqui c~nvém le~]jrar .a.,grave ·questão da
manutencaq da salubridade das aguas ,6 a execução de me
didàs'de se~Í1~a contra ás enchentes. As· enchentes re
pr~sé~tani ;~'p!-,obleJ;I1~ que .eslará.· s~pra !óra do alcànce
do~. ~~taçlos~9as. mUU1cipalidades enquanto não impedir -a
U.p-Jãº'ac4}l~a. primordial da sua origem.:.as loucas devasta,,:,
Co~~·9.~~a.tas. ,sem replantio•. ·N,o 'interesse ·p~lico deve,
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pois poder a União restringir uma demasiada ou injustifi
cada devastação de matas, por particulares, em seus terre
'XlOS. •• É o que deve ser atingido pelos dispositivos do novo
Código Florestal. É também o que visa conseguir a emen..
da n. 788, da bancada paulista, no seu terceiro parágrafo,
assim redigida: "As grandes derrubadas, para fins de ex-
·Ploracão econômicà: das eS5enc~as f1ore~tais ou mesmo para
aproveitamento agrfcola do solo, dependerão de autoriz.ação
expressa do Poáer público. Ficará restrita á prática das
queimadas como recurso ordinário de desbravamento ou de
de!lorestamento das matas e campos." Subscrevo, inteira
mente, as sugestões desta emenda. MlU' as aguas estagnadas

·e até as barragens mal projetadas tamb~m podem sPor focos
de insalubridade. As descargas de agu83 servidas, indus
triais, ou as de esgotos "in natura". nos rios e mesmo no
mar devem ser ,everamente ,regulamentadal pela União.

De modo que a ninguém deve ser Ucito tirar ou aduzir
aguas dos rios ou mesmo do oceano sem estar de IPosse
de uma autorização e sem estar de 8eÔrdo com o regulamen
to básico e fundamental de aguas da União, o qual deverá
ser sempre, estritamente -respeitado e observado petas

Repm'tiç/je, de Aguaa e E.goto• • estaduais ou municipais.
A retifiCação dos rios visando evitar enchentes, promo

ver saneamentos, alcançar navegabilidade,com ou sem o
uso de· barragens, com ousem a construcAo' de eclusas, com
ou sem o aproveitainenro de fôrça hidráulica dependeri pois,
.empre. da' rfglda oliservaçlo das respectivas leisfederàia.

·O uso da água do mar para represamento, para fins indus
triais (salinas,' etc.) exigiri porém a obtenção de uma c0n
cessão federal. O mesmoapliea-se á pesca em aguu terri-
toriais. . ..

Como sabemos pertence também á União. lIob a deno
minação de ..terrenos de marinha" uma faixa' de terreno de
30 metros, de largura, a partir do preamar médio, ao longo
das margens territoriais do oceano, margem esta indispen
sável a 'salvaguarda do sarviço de navegação. ,controle de
alfandega etc. , Esta margem é sempre -inalimá1'el.-e su
jeita, ás vezes,' a condições de concessões, de arrendamento
especiais, de' aforamento, de medo que ,também aQui, cabe
uma observação "com as restrições tais e tais" para que se
diga, explicitamente. que o domínio do foreiro, não é abs0
luto, mas sim restrito e regulamentado pela lei básica eor-
~~. " .

Quando atribuímos sempre e exclusivamente aos Es
tados o dominio sObre as margens dos lagos e dos dos que
são, ou que tiverem sido tornados navegáveis o que temos.
ba.~icamente. em vista é reservar á navegação uma faixa em
ambas as margens, na qual possam, livremente atracar em
barcações e carregar ou ,descarregar, passageiros e merca
dorias. Ela garante também aos Estados o privilégio para
o estabelecimento de portos fluviais, de pontes. debals8S,
etc., etc., .
, . Esta faixa, que tem ,1!'\ metros de largura a partir do
nível médio das âguas e não pode ser alienada, mas sim 
ao que par~e'- aforada, é também geralmente denominada
..terrenos· de. domínio público". .,. .

É natural Qlie estaiaíxatenha, para preencher seus fins,
'... que ser, sempre, mesmo quando ,afOrada, conservada~

. sfvel aos navegantes: assim sendo sofre o domínio dos Ei-'
tados .ou da União. indubitavelmente, re,triçlSe" porquanto

'a faixa deve ser sempre conservada sob domínwpt1blico.
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Mas' as restrições podem, como já. o dissemos, esten
der-se sôbre a exploração dG riquezas mineraisconUdas nes
tas faÍXas ou nos leitos dêsses rios navegáveis. podendo. em
alguns casos, outorgar â União cóncessiJes tüt Fospeção e
mineração quando não prejudique isso a navegabilidade. A
demarcação e a especificac;ão dos lagos e dos rios. naquelas
condições, é deveras ,. difícil, porquanto é quasi impossível
acertal'-se, tecnicamerite, o que define' a "na:vegabU,idade" de
de ,lagos ou de rios. Ouais seri<:tm os requisitos "minimolt"
com relação ao calado e á tonelagem'das embarcações e tam
bém com relação á extensão "minima" do trecho ou dos tre
cnos navegáveis? :E no caso de uma retificação contra inun
dac;ões, como 'no caso especifico do rio Tietê, em São Paulo,
com leito de perfil duplo,. não poderá até aconteeerque a

'faixa de··iS metros; a pa..JOtir doD1vel médio, não atiDJa S~-
, quer o bordo do leito superior', "

Como seriam neste caso regulados os direitos ,da Afanf
, cipalidade e dos proprietários marginaia para efeito de desa-
propriacões? .. , '.'

Qual o direito daqueles que perderem. a SlaA locallza.olo
,junto aos rios?
" . Aqui surgem questões que convém ,sejam bem estuda
,das" afim de evitar incertezas e dúvidas. Convém também
crue seja agora regulada, na. carta magna. a. famosa questlo
dos terrenos t()J'eiro.~ que as disposições, do ,Código Civil.
.a-pesar-da .sua clareza. não puderam até hoJe solucionar.
Parece que êste assunto foi agor&regu}ado pelo § 20 do Ar
tigo U6 do anteprojeto. O que viso com esta observaçJo 6
impedir que a exploracão das quedas dágua ou de minAs .8&- •
jaID dificultadas quando localizadq em terrenos foreiros.

E chegamos agora ás. te1TtUdetlolutcu• .Nlo há. ;ddvida
,que é justo e equitativo atribuirmos ás terras devolutas exis
tentes no Distrito Federal e no Território do Acre á União

, e as 'demais aos respectivos Estados. Mas ,aqui llareee-nos
necessário aerescentàr-se: "com asrestricões dêste Artigo e
-ressalvado á União o direito de legislar sôbre elas quando
conveniente aos interesses nacionais"., Vejamós as 'TaZÕeS.

,A ,venda destas terraS devolutas. deverá no futuro ser feita
sempre com reserva. isto é, com exclusão das quedas
dãguae das' minas. cuja-inalienabilidade" achamos - em
adição - útii manter.;.sp.. fIO t.ntere&&e· fZlZCionI.zl. como la o

· dissemos; ,assim sendo ficarão aquelas sujeitas, em todo o
território nacional. acondic;ões. tJ:niftmne8 de concessão fe
deral, gravadás com uma espécie de "substituto" das conhe
cidasmódicas:.taxas de aforamento, as quais serão percebi
das,como receita; ora pelos Estados, ora pela União, de
acõrdo cam as respectivas localizações.

Mas· ainda há- outras sérias conside1'tlçõ~. a fazer~se.
'.Tá sabemos que seremos obrigados a estabelecer, no nosso
sertão, isto é, em '. terras atualmente devolutas. bOlU reser-,

, 'ViU de- terreis para a pr,oteção e C0f&8eT1'ação doa 'nOno, in
dígenas. o que constitue Utre!a que cabe indubitavelmente
á União. Aonde encontrará a União os recUrsos para êste5

· fins ,'se não .estabelecer ela no Art. 19' que' os .Estados for
necilDÍ 7 no' .interêsse. nacional 7"a~màs terras .devolu
tas para tal fIm'. E quanto áS reservas semelhantes de que
precisamos- i)a:ra, a conservaÇão, da nossa 'flora, "da nossa
ft.UDa.·e de' algumas' das no~as belezas naturais? uYeUow
stoné~Poi'k",nós. E: U..l E quant:o' ás reserVas 'minerais que

· ter.emos 'forçosamente de eónservar- contrao·exaurimen...
.to·:,:-' P.~.SIlI;Vàsuardar~os,a. nossa segurança e a. nossa
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défesa, á semelhança do que fizeram os E. U. com opetró
, leo por exemplo? "Tea-pot dome oiL reser'Vcs",etc., etc.! E
·não· é justo que tenha a União ingerência naconservacão
'de certas zonas de matas· virgens, afim de defender
as espécies vegetais e impedir a sua irracional destruição 
sem o aproveitamento das essências - isto é. ap"nas como
desbastamento selvagt!m, para o preparo de campos de pasta
gens e d'e cultura? E 1:30 é aconselhável que se garanta, á.
União, a quem cabe velar pela segurança e defesa nacional.
o direito de regulamentar o loteamento· e as vendas destas
terras devolutas pertencentes aos Estados. de um modo racio
nal, visando com isto impedir. especialmente nas zonas fron
teiriços, uma demasiada infiLtr~áo de alienígenas e concen
tração de propriedades ('Im .mãos de estrangeÍl'Os. mormente
de uma s6 nacionalidade? O que acima mencionamos repre
senta, aliás, o conteúdo de várias emendas apresentadas por
m~mbros da bancada paulista.

Acredito que nenhum motivo devéras imperativo existe
para também não garantir-se á União êstes "mínimos" de di
reitos SÓbre as teTT0-8 devolutlU em geral e daí a ressalva que
ousamos incluir na redação do Ar!. 19.

Podemos agora., sem mais, passar .á discussão da lei de
minas. 'lS quais interessam imensamente 80 País e muito es
pecialmente aos sin(Hcatos industriais patronais que me e1e-

· geram. Como introdução reproduzo aquí um artigo que es
crevi em 18 de novembro do ano passado para o Diário de
Noticiai. intitulado "Lei de Minas", o qual traduz fielmente
o que pensá, descrevendo também a atuàl .situação do Brasil
e mundial. Vóu assim iniciar a leilura do artigo em questão.

"Um dos, assuntos que mais interessam ás classes produ
.toras, esp<,cialmente. as manufatureira.,. é aexp1oraeão, em
ritmo "3ce:crado". das nossas adormecidas riquezas do sub
5610. E' fácil. alin:;:. compreender,..se aquele desejo porquanto
duas .J}remenlc~ ~ a~ões estão no momento.·. imperiosamente,
exigindo um. nosso maior esfÔrço naquela direção.

A primeira é que já possuimos. no Brasil. um parque in
dustri&l bast:mte importante, grande e potencial consumidor
daquelas matérias primas e o qual já está em condições de
absorvê-las ávidamente e isto. mesmo em casos, nos quais,
"inicialmente". aquelas matérias primas só pudessem ser aqui
produzidas por· pretos bem mais elevados do que aqueles
pelos quaitt as poderiamos importar. Quer isto dizer que a
nascente indústria deminera~ão brasileira. dévido á nossa
previdente e benéfica orientação protecionista, não' ne~essita
rá submeter-se. na sua delicada fase inicial, aos azares e ás
obscuras manobras dosmanboso8 e "manipoJaaos" mercados
internacionais. os quai~. como sabemos. são sempre cuidado
samente guardados. "pelos insaciáveis intermediários", contra
os new comera. Mas encontrando a nossa mineração assim·
condirõP!' intprnal'l favoráveis para lDiciar-se. forlaleeer
se e. finalmente,'para prospel'8l',é claro que queira ela, "mais
·tarde", também participar no suprimento dos mercados exter
nos. Observamos, aqui também, 'que, no decorrer. da sua nor
mal e natural evolução, passará a indústria de minaração da
defensiva á ofensiva... ' .

. A ~t>~nda. razão ~ q11Ppi'priSlamos. na. medida do possí
vel. diminuir as nossas já bastante módicas importações em
matérial' primas. isto Poro vi.!lta da nosaa fraquíssima balança
eomercial. aJn'sv:ada esta ainõá por. uma b1rrfvelbalança ã~ pa,..
gampntos (somos nm pafR "siTtlnlfemente" devedor).
, ': Entratanfo. convém smú frisar que oexr.esso da impor
tacão, sobretudo; da màtérias primas,sôbre a exportaçlo,
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constituiu, até os nossos dia51, exatamente um dos mais- cara
cteI'fstlcos fenômenos das gI'ündes nações manufaLul'eiras sem
que 10sse. aH, nquele fato interpretado como indicio ou evi~
d~ncia do exercicio de condenáveis "indústrias fictícias" (sicl),
conc<.'pção est.a 'Ie...é:-nd simplicista, infantil e até· pitoresca,
ma~. infe!i7.OlentC\. muito divulgada ent.re n6:3.

Mas a I(~ndêncía lIO auto-suprimento de matérias primas
é o senLimento atualmente dominante, quer queiramos ou não.

Felizmente, pouquh~simas são as nações manu!atureiras
do mundo que se encontI'am numa situacãoverdadeiramente
privilegiada,com,o a nossa, isto no que diz respeito ás possi
bilidades futuras de auto-suprimento· das nossas promissoras
indústrias com abundan1esmatérias primas nacionais, cir
cunstancia esta, entretanto, da qual - por negUgência ou des
cuido - ainda nenhum partido ponderável tiramos••• O que
não representariam as nossas possibilidades nas .mãos de· cer
tas nações?

E' absolutamente necessário, imperativo mesmo, mudar
mos radicalmente de rumo e de orientação e eliminarmo8 tU
CalUa8 de táo grave e incompreenn'Vel at1'(uO da.8 1W88a8 in
dÚ8tritu eztrativtU e mineráritu.

Impõc-se esta atitude também em vista dos recentíssimos
esforcos de quasi todas as nações adiantadas no sentido de
se tornarem auto-supridas. estendendo-se agora aquela ten
dência até sóbre países cansados, nos quais tanto o 8610 como

. t) sub-sólo (e suas possibilidades) Já foram fortemente expIo-.
rad08, como a própria Alemanba.

Sõbre oS hercúleos esforços dos técnicos e dos economis
tas daquele admirável país aparece~ há foucos meses, uma
obra verdadeiramente notável, na qual colaboraram nada me
nos que 26 autoridades e especialistas, obra esta intitulada
"Deutsehlands Selbstversorgung". em português:"O 8Uto
suprimento da Alemanha"-. E' um livro que estou estu
dando com maior atencão. porquanto não julgo Justi
ficado ou fundamentado "o leviano ceticismo" aqui muito
disseminado quanto ás' possibilidades do estabelecimento de
sistemas autárquicos rígidos, em alguns velhos países'
atualmente nossos grandes clientes - notadamente· nsqueles
de grandp. potencialids.ule cultural e nOS quais as deficiências
da natureza já podem ser•.. em muilos casos, eliminadas ou
'grandemente atenuadas pelos prodígios. da ciência moderna.
A tendência universal á autarquia é uma séria advertência
á nossa inércia do passado e, ao mesmo. tempo. um estímulo
aos nossos novospropósilos de reativação do aproveita
mento dali nossas grandes riquezas, atualmente esquecidas e
abandonadaM.

TAndo finalmente chegado a hora de auferirem especial
partido as poucas nac;Ges economicamente privilegiadas,
pelos economistas denominados "massissas", cometeriam
~ertAmente um grandíssimo êrro, os b1'8sileiros, se nio
aproveitarem "as suas imensas possibilidades" e 8e não
obtiverem .as vantagens e os pro....eitos que "a magnf
fica e providencial obra. dos 'gloriosos bandeirantes" agora,
inesperadamente.. lhe" .proporciona. Aquela obra constitue
o nosso maior patrhriOnio. e indígnos dela nos mostraremo8
'8e não conseguirmos, por· mesquinhas divergências ·ou. por
condenáveis discordlas, cr1~1' agora uma lei de minas, á al
tura das '1lossasverdadeiras necessidades. •• Eis 'o que com
pete fazer á geração presente para completar a obra e para
coroar de êxito os sacri1'ícíos dos nossos antepassados. _
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Não lhes cabe culpa se não pudemos adquirir uma
grande potenci~lid&.de cultural, mas é verdade que nos dei
xaram um território imenso, não um País mas sim um ver
dadeiro Continente! indo do Equador á zona temperada, atra
vés do qual poderá, certamente, .o povo brasileiro, . facil
mente, não só conseguir - se necessário fÔr - o seu "auto
suprImento", como ainda aspirar ao abastecimento de Íóui
tas nações menos favorecidas do globo ..•

Se nos ameaçam com autarquias e se o comércio 'mun
dial terá que ser estritamente restrito áquilo que é impos
sível, a cada um, produzir (ou substituir pelos famosos
"Ersatze) então podemos anunciar que,para uma luta desta
natureza~-que não desejamos - "estamos admiravelmente
aparelhados" ... se trabalharmos.

Para nos prepararmos para qualquer eventualidade é
necessário; porém, que façamos "obra prática", isto é, "po
lítica realista", evitando cairmos nos marasmos das inter
mináveis e estéreis discussões sobre assuntos puramente
doutrinários ou até secundários.
. Nada nos adiantá, por exemplo, em vista da nossa abso
luta impotência para modificar o fenÔmeno, discutirmos o
mérito ou não das tendências autarquieasuniversais, bas
tando apenas que reconheçamos que, "de fato..~ no momento,
é esta a orientação dominante e vencedora.

Além da Alemanha, temos ainda o Impér1uBritanico, os
··Estados Unidos, o Japão, a França e a. Rússia, praticando
aberta ou .. distarçadamente aquele sistema.

Assim sendo deixemos de ladoquáisquer desentendi
mentos de ordem doutrinária e elaboremos uma lei de minas
que satisfaça "praticamente" as nossas urgentes neeessi
dadea .em face das· ameaças aularquicas.

Essa lei deve ser .prática, estimulante e liberal, "com
uma reserva apenas".

Devemos, aproveitando os ensinamentos da grando
gtlen-a, estabeleeer um severo "regime espeeial. de controle.
e de proteção", com relação ás assim. chamadas, "indústrias
básicas" ou "indúslriasessenciais" ou ainda: "indústrias
chaves'" extrativu ou não.

Aquelas atividades das quais dependem "basicamente"
a nossa economia e tambem a nossa defesa, devem ficar
abrigadas dos apetites incontrolados do. suspeitíssimo impe
rialismointernacional organizado. Mas a êste respeito estou
inteiramente tranquilo porquê confio que os excelentes té
cnicos das nossas classes armadas tudo farão, em cooperação
com os civis, afim de impedir que êsse iu:perdoável descuido
possa vir comprometer os nossos destinos ..•" Eis o artigo
que escrevi elucidando a necessidade de 'medidas imediatas.
em face das ameaças autárquiCaS e dos perigos de novas
con1'lagrações que já se desenham nitidamente no horizonte
asiáLico e nO europec••.

Na justificac;ãG da emenda.n. 823 que apresentei com
relação á exploração de quedas dágua disSe o seguinte:

"O Art.H5 refere-se a dois assuntos, 'de fato, muito
importantes para a defesa econÔmica e armada do País.

Há entretanto a observar-se gue· as 'quedas dágua são,.
geralmente, exploradas para serem constituídas em compa
nhias de serviçospúblícos, .companhias estas que ficam
sob um regime de concessão e de controlespecial (são' em-o
presas arrecadadoras de taxas) .quando as riquezas do sub
solo são, em regra, exploradas por. entidades privadas, con-
VOL. IX 23
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siderando-se exceção quando o são pelo E!iltado ou quando
socializadas. A únicacorrélação existente entre ambas é
que as riquezas do subsolo podem incidentalmente. fornecer
carvão .e petróleo, combustíveis estes que utilizados em
usinas geradoras também podem dar origem a companhias
de serviços públicos. ..' . ..

O aconselhável - em vista· do acima exposto -- é de
legislar-se sObre aqueles dois importantíssimos assuntos em
artigos inteiramente separados, isto no intuito de regula..
mentá-Ios com maior. precisí'io. "

Assim sendo penso que devemos tratar do assunto
exploracão de quedas dágua em artigo separado daquele que
regula o aproveitamento das mina.s, modalidade esta que.
justa ou erradamente adotei:

Após estas preliminares, assim redigiria, definitiva
mente, a minha emenda n. 824:

- Art. •.. A- União poderá outorgar concessões para a
p~squisa e para o aproveitamento das riquezas economica
mentemineráveis do solo e do sub-solo e isto.meamo em
terrenos partieulares, especialmente quando as referidas ri
quezas não tiverem ali sido .aproveitadas ouse as respe
ctivas· extracões tiverem sido .- a juízo exclusivo da
União - Julgadas deficientes, sendo regulado o processo de
pesquisa'e concessão pela lei respectiva.
. § 1.0 As concessões só serão outorgadas a brasileiros ou
empresas organizadas no Brasil e com capital nele integra
liz8.dQ. A lei regulará o regime das concessões, fixando pra
zos e estipulando cláusulas de reversão.

§ 2.0 As indústrias de minerações julgadas - pelo
Conselho Sllpremo de Defesa Nacional- -básicas" ou ~es

seneias" em relação á defesa econOmica e armada 'da Nação,
'!lerão progressivamente naeionalizadas. sendo regulado o
processo de nacionalização pela 'lei .respectiva. "

:e natural que nenhuma objeção faria., muito pelo con
trário. se fosse, á lei acima, acrelmentado um parágrafo adi
cional que correspondesse a sugestão feita pelo relalor da
matéria, que é a seguinte: (vide .§ i O do Artigo 3°) .. "A
União conferirá aos .Estados a íaculdadede conceder minas
ou quedasdágua. em seus respectivos territórios, para uti
lização ou exploração industrial, desde que requeiram e de
monstrem possuir os necessários servicostécnicos e admI
nistrativos, ajuízo dos respectivos Conselhos Técnicos Fe~

derais e mediante aprovacão da Assembléia Nacional."
A disposição acima é estimulante e liberal, dá amplo

campo de atividade aos capitais nacionais e aos estrangei
ros, prolegendú ao mesmo tempo, O!l intere!l!Sf:~ e as conve
niências nacionais. Na lei ordinária estabeleceria então a
Unllio, a única que poderá outorgar' concessões. as seguintes
linhas diretrizes:

Todas as conceseões de exploração, não importa que as
minas estejam localizadas em terrenos particulares, nos dos
Estados ou nos dá União. serão outorgadas sob condicões
{iUnticas quanto á cláusula de reversão (por causa da ina
lienabilidade daqueles pertencentes. aos Estados e á União)
e quanto á. coparticipaçãomater.ial dos respectivos proprie
tários nos resultados práticos da exploração:

Se algum proprietário particular de subsolo' não qui
ser ou não estiver em condições de explorar as minas loca
lizadas em seus terrenos ~.para· o que tem êle·preferência,
-,não será êlepela legislação prejuc;ticado pelas concessõe~ ...
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que sObre aqueles fizer a União, usufruindo também êle
da cláusula de reversão e de coparticipação, nos lucros, do
mesmíssimo modo que o fariam os Estados e a própria
União.

Ficariam 'também salvaguardados os respeitáveis"inte
resses coletivos nacionais, os quais não sofreriam assim as
nocIvas' consequências de má concepção relativa a (1)-..
reitos absolutos sObre a propriedade, já boje inadmissível.
O, proprietário do subsolo seja êle quem rOr, seria - pela
disposição acima - uma espécie de "coparticipante" nos
lucros da exploração, por direitos similares aos usufruídos
por "incorporadores", não podendo' porém os arrendatários
das minas, a longo prazo, dispOr da exploração da mesma
a não ser durante o prazo uniforme da concessão federal.
Não impede a lei" pois a' venda dos direitos sObre o subsolo,
pelo dono legal, quando é êste um particular.

Não serãc assim mais prejudicados os superiores inte
resses do país pelos proprietários desidiosos ou sem recursos
ou ainda, por pendentes intermináveis questões judiciárias.
Vamos assim, provavelmente, assistir reviver a industria de
mineração voltando-se, em essência, ao ,regime da mona1'
q'.lia, quando, esta indústria era ,bem mais próspera.Atual
mente, com grandes dificuldades de reme"aI de ouro' para
adqurirmos matérias PIlmas para o nosso já importantfl
parque industrial e pairando sObre a economia mundial
seríssimas ameaças autárquicas, verificamos que o Brasil
possue, de fato, muitaS minas mas, não possue, praticament!l
indústrias de mineração (pelo menos ponderáveis).

Pelo parágrafo primeiro estabelece-se que as conces
sões só podem ser outorgadas a brasileiros ou empresas or
ganizadas no Brasil, o que é justíssimo especialmente se
considerarmos 03 tremenda8 dificuldade, internacionail (J

até alintervençõe, -amigávril e armaàa8 - tUtrangeirtU
observadas em outros países em consequência, de rivalida
de, internacionail oriundas de concessões minerais feiÚUI
a pessoas oua companhias estrangeiras. Mas quanto ás in
dústriás de mineração correntes, OU" comUIl$ poderá até 'par
ticipar o capital estrangeiro ilimitadamente, isto é, con
tanto que se submetA êle a nossas leis e s& converta em moeda
legal nacional. A cláusula de reversão mencionada neste
primeiro parágrafo é, naturalmente, o instrumento que ga
ranUrá a 'inaLíenabiliào.de das minas, pertencentes aos Es
tados ou á União.

Pelo segundo parágrafo, conforme, ficou evidenclad~

pelo meu par9cer'em separadllna qnestão da ltabira Iron' ,
impõ6-se, de acOrdo com os ensinamentos oriundos d&.
grande, guerra aparelbarmos a União afim de poder ela pro
ceder a' uma nacionalização progressiva daquelas indústrias
de mineração, técnicamente denomniadaa "básicas" ou "es
senciais" :

Na, primeira fase da naclonalizaçlio poderl\ a UuiAo exi
gir dos Que pedirem concessões para inddstrias de minera
ção básicas "ou essências" que as c.ompanhias exploradoras
sejam constituídas como sociedades anOnimas, somente com
ações nominais, cabendo sempre o contrOle da companbia
aos ,nacionais. Nas novas concessões requeridas para indds
trias extrativas "básicas", terão, naturalmente semprea. pre
ferênciaaqueles interessados que a maior percentagem de
acionistas brasileiros poderem garantir.
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Na segunda fase da nacionalização poderá a União de
terminar, por lei, que a totalidade dos acionistas seja com
posta de brasileiros.

.. Para o fim da nacionalização progressiva das indústria,
julgadas "básicas", é necessária a criação de um novo tipo
de sociedade anõni.ma, com títulos somente nominais, po
dendo nestas sociedades a União, a qualquer tempo, restrin
gir ou mesmo, proibir, a transmissibiLidade dêstes títulos a
estrangeiros. 'É o que se está. atualmente estudando na
Alemanha.

Com a modalidade acima acreditamos ter introduzido
na nossa lei .de minas os elementos acauteladojoes .preconi
~os nos países os mais adiantados.

Chegamos agora á nossa emenda· sôbre fÔrças ídráuli
cas <tue recebeu o n. 823. Em vista do que venho expla
nando, assim redigiria agora, em 'ArtigO a parte, definitiva
mente, aquela emenda:

..Art: '" As quedas dágua ínaproveitadas ou aquelas
- á juízo exclusivo da União - deficiente'11f,ef&te aproveittz,.
dtu ficarão, memw .qu.o:ndo localúadas e'!i terreno parti
culares. sob o regime da respectiva lei.

§ i.O A União poderá fazer concessões para a explora
ção de quedas dágua mas somente a brasileiros.ou empresas
constitufdas no Brasil e com capital nele integralizad~• .A
lei regulará o regime dasconees5Ões, fixando condi~ e
prazos e estipulando cláusulas de encampaçio e de· re
versão.

, § 2.° As concessões requeridas . "União para o apro
veitamento de quedas dágua destinadas ás indústrias Julga
das - pelos respectivos Conselhos Supremos - "básicas"
ou"essenciais" em relação á defesa econômica e armada da
Nação. terio absoluta preferência SÔbre quaisquer· outros
pretendentes"•

O terceiro parágrafo da minha· primeira emenda tornou
se obsoleta. :e que o expresso no 'parágrafo original já ti
Ilha. encontrado consagraçlo no Art. 114 ·do anteprojeto.
. A riqueza em quedas dágua de um· determinado país,

especialmente quando pobre em combustíveis minerais
-carvão e petróleo -é.deveras de importaneia econômica
capital. Ela evita a importação de combustíveis para a illÍ
-minação.para aquecimento e para aproduc;ão de energia.
No Brasil, têm. ainde esPecial interêsse as quedas dágua para
a .tração, permitindo-nos as eletrifie8ÇÕes de ferrovias, qua
de outro modo teriam. que consumir muito combustível im
portado. A exploração idroeletriea também nos auxiliará
desenvolver indústrias "eletro-qufmicas'" e "eletro-siderúr
gieas" de grande alcance para a nossa expansão industrial.
Como, entretanto. 8S quedas dâgua. importantes alio rara-
lnente exploradas por particulare.. mas sim· quasi sempre
porcompanhúu de urviço público, . convém aqui lembrar
o que sôbre o assunto tive' a oportunidade· de escrever na
"Revista do Trabalho", de S. Paulo.

o . Disse o segu1nte: .
. ....As considerações que aqui seguem slio de origem co

mum e. assim sendo, aplicáveis. em grande parte, também
a outras empresas de servico públieoque, em geral, ainda
não podem precindir de constituir-se n<J Brasil, integral ou
parcialmen~ com capitais estrangeiros. Assim, estendemo
las também ás empresas constant~ do quadro. que. se segue:
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Empresas de serviços publioos:

A. - Empresas geradoras e distribuidoras de energia
eletrica.

B. - Empresas de transporte e comunica!(ões:

Estradas de ferro;
'I'ramways;
ônibus;
Cabos aéreos e elevadores;
Linhas de mlvegação aéreas;
Viação subterranea (Undergrounds);
Navegação fluvial e marítima;
Rodovias, balsas e pontes sujeitas á pedagem;
Telefônecom ou sem tio; ,
Telegráfo com ou sem fio;
Correio terrestre, marítimo, fiuvia1. pneumático e

aéreo.

C. - Empresas sanitárias:

Abastecimento de águá;
Esgotos;
Saneamento em geral (drenagem, retificações, etc.).

D. - Empresasportuá.rio.i,•.

E. - Empresas de gaz.

A-pesar-de tratar-se de importantíssimos serviços pú
blicos, sujeitos a taxas regulares que muito drenam o ouro
do País, achamos que enquanto não possuirmos recursos
próprios suficientes para atende-los, devemos encorajar e
mesmo promover a participação ,de capitais estrangeiros,
dando aos mesmos um tratamento justo e uma remune
ração atraente. Mas as taxas' de remuneração dos ser
'Viços devem ser normais, e regulares, muito bem ana
lisadas e estudadas pelos Poderes públicos, porquanto
é .quasi humanamente impossível, aos particulares de
fenderem-se de event,uais abusos, quando já sancionados
- inconcientemente ou não-:- pelas' autoridades.

E como estas empresas de contínua arrecadação' de, ta
xas, de drenagem lenta, mas iindispensáveis para o nosso
bem estar e para o nosso progresso, muito podem empobre
cer e mesmo retardar o progresso de um país, quando não
sabiamente controladas .por autoridades á altura da espi
nhosa missão, é útil indicar-se aqui os principais pontos
a serem considerados no futuro, com especial cuidado.

Assim sendo, devemos sempre evitar que os Poderes
públicos outorguem concessões: para serviços públicos a In
termediários ou, melhor, a corretores. que são geralmente'
parceiros de políticos ,administrãtivos, e que as passam sem
pre adiante com grandes lucros; onerando assim, inutil
mente, o capital inicial' e a~menta.ndo, iniquamente, o res-
pectivo serviço de juros. "

É esta uma espécie de parasitologia ,muito divulgada
entre nós. e até 'por muitos tida como inteiramente inofen-:
siva.. E nãóa usamos só. em (serviços publicos . Haja vista
ao que aconteceu, no passado, com ,os célebresfilvores de
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benefício á indústria siderúrgica. Veja-se, ainda, o que, a
respeito, se está passando atualmente com relação ao mesmo·
ássunto.

Observamos, muitas vezes, umaenorme dif!erença entre
o preço efetivo de aquisição de concessões e de empresas, e· o
respectivo 'capital sUbscrito, o de constituição, margens
estas algumas vezes necessárias para melhoramentos, etc .•
ere., mas, muitas outras vezes, também dividida entre os
atortunados "incorporadores" e os seus auxiliares poliU
~os ... E déstemodo originaram-se algumas empresas com
capitais aguados, isto é, com capitais "fictícios", não "reais".
Compreende-se, P015, que certas empresas e concessões, ad
quiridas por preço justo e transmitidas, posteriormente, por
valores muito superiores, não possam viver com taxas nor
mais, mas os causadores d~ta situação são os afortl1nado~
incorporadores, .e mais ninguém. O peor é que êste vício
original só é sanável mediante o sacrifício de quem nenhu..
ma interferência. ou transal;ão teve no caso: o público. Natu..
ra.lmente possuirão também capitais fictícios algumas em..
presas que incorporaram ao seu capital, inicialmente real,
perdas oriundas de exercícios desfavoráveis ou de adminis
tracões incompetentes. Finalmente,bátambém empresa~
que souberam "arranjar" com OS seus fiscais, capital raco-
nbeeidobem superior ao 1"e111, visando com isto pleitear
tarifasficliciamente altas, mas aparentemente justificadas. P.
evitando ao mesmo tempo encampacões por cifras favorá
veis aos Poderes públicos, etc., etc. Perguntamos agora: ]1;
justo que êsses capitais acrescídos, existentes só no papel,
exijam agora remuneraç6es correspondentes'! Não seria mais
normal uma revisão dos capitais aguados? Deve prevale
cer e~ta s!ngular inflação?

O mesmo artificio eneontl'a-se na análise relativa
aos capitais de algumas empresas, cujos Utulossempre fo
ram considerados nas Bolsas como titulos que interessavam,
em especial, á então desenfreada e.pecu1.aç40 aUreinante.
que dava - como é sabido -preferência a empr~I;I)!J de
capitais. menos seguros, mas que ofereciam possibilidades
de rápidos "capital appreeiaUou", através de bonus "espe
ciais", . de . "desdobramentos", .' etc.. etc. A especulaciio des
prezava, assim, a aquisição de Utulos menos sujeitos a "va
lorizações" rápidas e artificiais, mas ,muito adequados ao fim
de produzirem uma renda segura (referimo-nos aos outrora
pouco procurados "yield securities").

Nas emprêsas envolvidas na situação acima descrita 
isto é, cujos titulos atingiram, no jogo das Bolsas, valores
altíssimos -,não deve impressionar aos poderes públicos a
alegação da quéda do valor dos seus títulos: o que deve
orientar a questão da Justa remuneração de seus capitais 6.
exélusivamente, o critério do valor do capital das emissões,
e isto mesmo quando forem esbis genuinas, "reais". não
aguadas. '

O certo é que, a-ilesar-de terem gozados, algumas em
presas, de importantes1'eduç~es ou i8enç~e8 aduaneirD.8, e
isto mesmo para materiais que já têm "similares" na pro
dueão '" nacional, de terem outras sido contempladas com
concessões muito benévolas, . e de terem, finalmente, al
gumas .póucas, sido isentas de pesados encargos de natu
reza fiscal, etc•. etc., ainda não podemos absolutamente can-

. 8iderar a maioria dá.8 tazáS existe'Í1.tes no Brasil, para energia,
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para iluminação, etc., etc. como módicas, muito pelo oon~

trário. E isto num país no qual é impossível obter~senor

malmente - como alhures - a baixa destas elevadas tari
fas, pelo emprêgo de instalações a vapor ou a "Diesel", PO!
quanto ainda não possuimos combustíveis abundantes, na
cionais, - de alta qualidade - para êste fim •.. Aliás, não
é êste um mal só do Brasil. .Já na última "Conferência In
ternacional" houve, a respeito de taxas, grande sensação,
porquanto, no discurso inaugural, afirmou o presidente ser
estranha e singular a enorme disparidade verificada uni
versalmente entre o custo de producão e o preco de venda
de energia elétrica. Parece que em alguns países, onde
o ínteresse público· é mal defendido, a tendência geral é de
estabelecerem as companhias o preço de venda da energia
elétrica pelo "nível" da possível concorrência de outras fon
tes de produção de energia, não pelo "custo" real e efetivo '
de produção, excluindo, pois, I) critério de lucros razoáveis,
o único lícito e racional. Só assim -se compreendem certas
mal concebidas tarifas de consumo de energia, nas quahs
cargas máximas, as vezes até "acídenta.i8", de dUTfLÇáo p~

8ageirae de influência relativamente inofensiva para as r~s

pectivas usinasgeradoras,sãoa<!oladas como elemento
"normal" e "decisivo" para a determinação Ge taxas em
contratos a longo prazo. Também é incompreensível que em
algumas formas de contrato se exija, para determinadas io
dústriasou para &. lavoura. fatores de carga tecnicamente
impollf'Vel4 de serem alcançados pelos respectivos consumi
dores: é isto apenas um meio cOmodo de alcançar injustifi
cáveis taxas de kilowatt-hora. Uma usina deve procurar ob
ter um "fator de carga" favorável, mediante o bem estudado
equiífbrio - coletivo - dos seus tomadores de energia, e
não mediante a excessiva penalização - indi'Vidual - de
consumidores que não fAm culpa de exercer atividades ou
indústrias "naturalmente" desfavoráveis áquele fim. Por
isso, para as autoridades conce~soras de tarifas, o impOl"
tante é a análise minuciosa' do fator de carga nas usinas'
geradoras, devendo as taxas concedidas, em consequêneia,
permitir receitas que cubram as despesas e ainda deixem
um benefício razoável. Qualquer outro critério não salva
guarda do mesmo modo os interesses. públicos e particulares.

o Sr. Presidente .-. Advirto ao nobre Deputado que está
esgotada a hora•.

O Sr. Bipõlito do R6go (pela ordem) - Peço n V. E:t.
que se digne consultara Casa sObre se consente na prorro
gação da Sessão por 15 minutos, afim de que o orador possa
terminar as SU28 considerações.

Consultada a Casa, é o Requerimento approvado.
O SR. ALEXANDRE SICILIANO - Agradeço ao nobre Colega

e á Assembléia a distinção com qu.e acabam de cativar-me.
Muita simpatia, entretanto, nos merece a sorte de em

presas hidro-elétricas e as outras que exercem serviços pú
blicos, sacrificadas pela baixa do· nosso cambio. É natural
que estas tenham muitas dificuldades Cl>m os seus fornec,e
dores, acionistas, etc., eoo., e se o govérno concedeu garan
tias de juros mínimos sObre moeda estra.ngeira, não é justo
que impeça agora a alta justificada das respectivas tarifas.
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Mas deve-se, quanto possível,. evitar garantir-se no futurt>
jlJros mínimos s6bre moeda. estrangeira, para êstes fins, ou'
melhor ainda, o govêrno deve- para evitar essa razoávei
exigência' - tentar estabilizar a nossa moeda, dentro de li-
mites de "oscilações" normais, razoáveie .

Frisamos que o assunto "enérgia hidro-elétrica" só Coi
aquí tratado em eldpecial, porquê a sua iw.porlancia para.a
nossa e.:.onomia, especialmente para o futuro da nossa SI
derurgia é, :simplesmente, capital (: primordial. Falamos em
têrmos gerais e a ninguém visamos em especial. Da sua
boa orientação, tudo dependerá. No caso presente conta
mos com energia elétrica abundante e barata, muito espe
cialmente para a eletrificação da "Central do Bra
sil", do cáis do pOrto dó Rio até Entre-Rios; é .necessário,
também, duplicar-se a bitola larga de Barra do Piraí a En
tre-Rios.

A nova legislação s6bre fOrças bidro-elétricas, agora
em elaboracão,d~ve impedir o "bloqueio" de zonas inteiras
através de qualgu«:r tentativa de açambarcamento das· ca
choeiras ali existentes & não exploradas, permitindo a de~

sapropriacão destas por interessados - a preços os mais
razoáveis - quando "inaproveitadas", por alguns anos, pelos
respectivos donos. Deve ser também facilitada a passagem
das linhas de transmissão e distribUIçãO, por quaisquer
propriedades, rurais e urbanas, e isto mediante processos
baratos e sumários, tendendo essas medidas a tornar mat~
generalizado o emprêgo da energia.

É preciso um sério esfÔrço neste sentido, porquanto nIiD
há ezplic~ão plausível e convincente para os altOI preçol
vigentes de energiaidro-elétrica, energia. esta aqui obtida,
geralmente, em condições técnicas vantajosas: é, de fato, co
nhecido que quasi todas as quédas, até hoje utilizadas no
Pais, são de altura. grande ou média, exigindo, pois; pouca
despesa para a sua captação. Se dai não deriva0 seualf..')
preço, então de quais outros fatores? Seria altamente' in
teressante e oportuno o estudo dêste assunto por uma comÍ8
são mizta, para se removerem· os inconvenientes e os fatores
adversos, visto como o Brasil necessita e precisa de energia
idro-elétrica abundante e barata.

A siderurgia, notadamente a elet1"0-8iderurgia, deve es
tabelecer-se em larga escala no Brasil. O 'mesmo acontec~

.com a indústria eletro-química. Quaisqu13r obstáculos devem
ser removidos. .Se uma emprêsa idro-elétric& exercer vá
rias atividades distintas, como, por exemplo : a) ilumina
ção; b) . transportes, e c) fornecimentdde energia para
a lavoura, para a indústria, ero., etc., éplausivel que cada
atividade seja remunerativa "de per si", não sendo absolutlt
mente admissível que uma onere as restantes, tornando-se
assim parasitária.

A orientação acima expostas impediria que viessem 
por exemplo apenas - a indústria ou a lavoura.· a ser imu5
tamente oneradas ou, melhor ainda,sÔbretaxadas, isto no
intuito de se conseguir daquelas atividades contribuições
ultra-rendosas, para 'ltenuar prejuízos provenientes detrans
porte dos Utramways". cujas taxas poderiam ser normalmente
insuficientes.

,Finalmente, ousamos sugerir uma nov~dade, para pes-
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quisa apenas. É sabido que, mesmo países ,como a Inglaterra,
estão estudando a unificação e a racionalização de sua rêde
elétrica, bem como a concentração da prod11ção de enérgia,
assunto de imenso interesse público e particular, mas cuja
análise não cabe no presente artigo. Não era o caso de se
estudar também êste assunto entre nós, mesmo que repre
sente êle uma aspiração, atualmente irrealizável, uma es
pécie de "musica do futuro"? Mas sempre é melhor pro
venir do que curar. Muito interessantes são os novos hori
zontes abertos neste e em outros sentidos, em alguns países
bem orientados, especialmente na Itália e na Suíça; onde :).
exploracão da energia idro-elétrica em zonas isoladas foi
facilitada a quaisquer interessados, medi'ante a possibilidade
~ o direito da uU!ização--em comum-da .rêde geral de dis
tribuição existente, visando a nova legislação o aceleramen
to da exploração das forças hidro-eletricas e a facilitarão da
transmissão destas fôrças aos centros de consumo, as vezes
demasiadamente distante das cachoeiras. Outro ponto impor
tante. Um dos elementos que mais facilitam a burla das des
pesas e do capital reconhecido, é - nas empresas de inte
rêsse público onde avulta o consumo de materiais importa
dos ,.- o preço absolutamente de convenMncia que se atri
bue a êstes materiais, e isto de acôrdo com os respectivos
fornecedores e fabricantes. É relativamente fácil um con
trol das outras despesas e, até um c~rto modo, da própria
receita, mas aquêie "item.. deixa a porta aberta, represen
tando a valvula de segurança. As5im, é perfeitamente possí
vel im!)edir-se uma vez que o dividendo &e aproxime ao má
%imo contratualmente admitido, a baixo das taxas; basta
aumentar-se 'proporcionalmente o custo dos materiais Im
portados, adquirí60s fora de qualquer control ... Uma das
medidas gerais acauteladora5, pois, do verdadeiroconlrol
dos' serviços públicos, é que se prescreva, por lei, que todas
as respectivas companhíaJ! adquiram seus materiais em re
"uláres conc01'1'éncia8públicas, realizadas aquí á semelhan
ça do que ordenou o govêrno em relação aos materiais que
adquire através dá. "Comissão Central de Compras", organi
sação esta, que já pOz á mostra muitas irregularidades, e que
permitiu econômias formidáveis. Perderiam, assim, tam
bem, algumas empresas, como por encanto, o interêsse em
importar muitos artigos já produzidos no país. Poderiamos
então começar a compilar os nossos "cadernos de encargos",
e E::stabelecer normas e rumos de interêsses verdadeiramente
nacionais. Seria tambem posteriormente possivel realizar a
"estandardizacão e a racionalização" com critério superior.
Aquífíca a sugestão que se extende também naturalmente,
a obras de Cjualquer espécie, cujos custos "efetivos" devem
ser estritamente controlados, convindo mesmo prescrever por
leiquc sejam objéto de concorréncias públicas; em casos
excecionais poder-se-ia, pelos preços resultantes da concor
réncia, permitir aos interêssados, executá-los".
. Acredito ter bem delineado, nO' que foi ali escrito,

como deve ser regulamentada e controlada· a exploracão de'
quédas dagua, especialmente atraves da lei ordinária, es':'
tendendO-Sé aquelas observações também· sôbre quaisquer
outras empresas de serviços públicos, assunto êste que
preferiu o anteprojeto tratar em lei organica (vide o Artigo

.'121). Continuo, entretanto, em essência de acôrdo com a
emenda nO. 124 da bancada paulista, que pleiteia a supres
são daqllele Artigo do anteprojeto. Não me atrae o já citado
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Artigo 70 C·) agora proposto pelo Relator da matéria a não ser
como linha diretriz apenas. Assim procedo porquê é minha
firme convicção que o sasunto pode encontrar uma solução
bastante satisfat6ria mediante a criacã'o de um importante
e bem aparelhado departamento central, federal, destinado
exclusivamente á super-intendéncia e ao contrôle continuo
das empresas de serviços públicos: Nêste departamento, no
seu efeito equivalente a um ministério, ou a conhecida ins
tituicão americana: a "Interstate comerce comission" deve
existir bons peritos, especialisados nas respectivas maté
rias, de modo que as divergências que por ventura, surgirem
entre as partes contratantes possam ser imediatamente 
submetidas ao "Supremo Conselho da EconOmia Nacional",
o qual as examinará e as resolverá - em estancia de con
ciliacão - ou as submeterá ao legislativo, que as decidirá
definitivamente podendo, entretanto, ainda recorrer o con
tratante, em ultima instancia, ao poder judiciário. Não fi
carão assim sujeitas as empresas de servico público á dis
cussão de seus interêsses perante poderes municipais ou es
taduais, alguns dos quais, infelizmente, inteiramente inca
pazes e incompetentes para tal fim... Quem da veracidade
desta' amarga verdade quizer certificar-se que se dê ao
trabalho de comparar, eotresi; os numerosissimos contra
tos para o fornecimento de luz e energia eletrica atualmen
te em vigor nos vários Estados do nosso País ou ainda, 8
melhor, entre várias Municipalidades do mesmo Estado •.•
É verdade que as condições naturais são outras, de caso em
caso, mas é lambem verdade que aquela simples analise re
velaria uma quantidade enorme de disparidades e absurdos
- de nenhum modo justificáveis - a não ser a de absoluta
incapacidade e irresponsábilidade daquêles que, sem conhe
cimentos suficiêntes, são atualmente muitas vezes escolhidos
para defender a causa pública.•.. Os serviços públicos são
indubitávelmente, de inestimável importancia para o nosso
desenvolvimento. São serviços que não podem ser paralisa
dos sob pena de terem os Poderes públir.os - a custa de
quaisquer sacrifício - de assumir a sua gestão. Por isso
mesmo a remuneração do seu capital tem que ser equitati
va, justa ma3 modica. Deve ter a sua remuneração quasi o
caráter daquilo que os anglo-saxões chamam de "gilt-edged
securíties"•

Desejo aquí tornar patente que, individualmente, ne
nhum cidadão normalmente situado poderá, com chance de
sucesso, insurgir-se contra os abusos das empresas de ser
viços públicos, os quais devem ser, por isso mesmo, sempre
e expontaneamente reprimidos pelas autoridade competen
tes. Os destinos de um país qualquer, agricola, indústrial
ou mixto podem ser gravemente comprometidos se a União
permitir: conscientemente ou não, as empresas de serviços
públicos, cometerem abusos e excessos... Não precisamos
aquí enaltecer a importancia que exerce sObre a economia de
todos os países a questão do custo dos transportes ferroviá
rios. as taxas das emprêsas portuárias e as' tarifas das compa
nhias fornecedoras d~ energia elE'itrica, elementos êstes quasi
sempre dependentes de companhias de serviços públicos ..•

Voltemos ás quedas dágua. E' fácil verificar, pelo texto
proposto, que a lei de quedas dágua ainda permitirá que ca-

C*)Art. 148 do Substitutivo do Ánteprojeto.
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pitais estrangeiros continuem controlando as nossas princi
pais empresas geradoras e distribuidoras de energia elétric~.
A restrição ali contida de que as concessões só possam ser feI
tas a nacionais é justa e ainda mais equitativa é a exigência
que o capital seja constituido em moéda corrente legal do
pais. Concessões econômicas a estrangeiros são, nos nossos
dias, absolutamente desaconselháveis, isto em vista de cres
cente tendência das intervenções diplomáticas. Mas a lei per...
mite também que capitalistas estrangeiros possam, através do
disposto no § 1°, continuar a subscrever a maioria do capital
para a exploração de novas quedas dágua. E' liberal esta dis
posição e creio também conveniente ao Pais, o qual ainda pos
sue capitais próprios insuficientes, mas precisamos mencio
nar que aquela liberalidade poderá acarretar grandes remes
sas de dividendos para o estrangeiro, agravando assim a nossa
já bastante precária balança de pagamentos. Creio mesmo
que a nossa honestidade exige que atraiamos a atenção dos
capitais estrangeiros para êste ponto. Se não conseguirmos
melhorar sensivelmente a nossa atual balança comercial, de
modo a nos permitir o descongelamento dos capitais estran
geiros aqui represados então seria útil e aconselhável que,
incluísse a União, em todas as novas concessões de emprêsas
de serviço público, se inserisse a seguinte clásula pre
ventiva: "A União não se responsabiliza nem garante
o fornecimento de cambiais destinadas á remessa de ser
viço de juros e amortização dos capitais estrangeiros
aplicados na· emprêsa de serviço público, a que se
refere a presente c.Jncessão". Sei que semelhante cláusula de
muito poderia prejudicar a aplicação de capitais estrangeiros
no Il,OSSO Pais, mas não vejo outra alternativa digna, enquan
to perdurar no mundo as dificuldades atuais de intercambio.
Para contornar a dificuldade cambial seria, por isso, oportu
níssimo que a lei reguladora do regime de concessões para
serviços públicos permitisse a União conceder sempre a pre
ferência de exploração de serviços daquela natureza âqueles
requerentes que. se comprometessem á subscrever - na maior
proporção possível - o capital necessário com acionistas bra
sileiros, estabelecendo-se também, em adição e para o respe
ctivo control, que o capital dessas empresas s6 seja, quanto
possível,. representado por ações nominais. Se esta sugestão
fOr exequíveI e estabelecida em lei, então é de esperar que, a
medida que acrescerem os capitais nacionais, também maior
control sÔbre as rossas quedas dágua exploradas poderemos
exercer, ficando desde já os capitalistas nacionais favorecidos
e com a absoluta preferência. Assim, já através da lei, como
atualmente. delineada, poderíamos atingir, no decorrer dos
tempos, uma lenta mas progressiva nacionalização, objetivo
êste que devemos visar e alcançar, especialmente se tivermos
presente que muitos países já se orientam, neste importan
tíssimo assunto, para· a socializacão. E o que acima esbocei
quanto ás quedas dág-ola aplica-se também, em parte. ás minas.
e assim sendo, CJ~eio útil que nos' orientemos ali também, no
mesmo sentido. Â única diferença é que a transferência de
fundos para o estrangeiro, no caso da::! minas, nãocorrespon
de a remessas oriundas de concessões 'de seniços públicos, o
que, até certo ponto, atenua a responsabilidade da União no
caso de congelamento. Eis. Srs. Constituintes, o que me ocor
reu aqui dizer com relação 9.S importantes questões em de
bate. (Muito bem; muito bem. Palma8. O 'O'l'ador é cumpri
mentado.)

Durante' o discurso do Sr. Alexandre Sici-



,.

-364 -

liano o Sr. Pacheco de Oliveira, 1° V'ice-.Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que· é
ocupada pelo: Sr. Fer1l8:ndes T.ájVíOra, 2° Secre
tário.

o Sr. Presidente - Esgotado o tempo da prorrogação,
vou levantar a Sessão, designando para amanhã-a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação do requerimento n. 16, de 1934, do Sr. João
Vitáca, pedindo a inserção na ata de telegramas relativos a
reivindicações proletárias (discussão única).

Levanta-se a Sessão ás 18 horas e 15 mi
nutos.



88& Sessão, em 7 de Março de 1934

Presidência elos Srs. Antônio Carlos, Presidente; Cristóvio
Barcelos, 2" Vice-Presidente; e Pacheco de Oliveira.
1- Vice-Presidente.

.1

As 14 horas, comparecem os 81's.:

. AntOnio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos,
TomazLôbo, Clementino Lisbôa, Valdemar .Mota, Alvaro
Maia, Mário Caiado, Cunha Melo, Alfredo da Mata, Abel Cher
monto Mário Chermont,Vaiga cahral, Magalhães de Ahneida,
Rodrigues MOI-eira, Costa Fernandes, AddI'o Soares, Go
dofredo Viana, Agenor Monte, Luiz Sucupira, José de Borba,
Pontes Vieira, Jeová ... Mota, Xavier de Oliveira, Barreto Cam-

. pelo, Agamenon de Magalhães, Souto Filho, Arruda Falcão,
Solano da Cunha, Arruda Camara,.Arnaldo· Bastos, Simões
Barbosa, O~rio Borba, Humberto Moura, Góis Monteiro,Va
lente de Lima, Isidro Vasconcelos, Guedes Nogueira, Rodri
gues .Dória, J. J. Seabra, Prisco Paraíso, Medeiros Neto,
Edgard sanehes, Alfredo Mascarenhas, Negreiros Falcão,
Aloisio Filho, Francisco Rocha, Paulo Filho, Arnold Silva,
Lauro Passos, Godof!"edo Menezes, Jones Rocha, Henrique
DOOsworth, Miguel Couto, Sampaio Corrêa, Leitão da Cunha,
Nilo de Alvarenga, João Guimarães, Prado Kelly, Raul Fer
nandes, Acúreio TOrres, José Eduardo, Gwyer de Azevedo,
Cardoso de Melo, Lemgruber Filho, Bias Fortes, Ribeiro
.Tunqueira, Pedro Aleixo, Augusto de Lima, Augus
to Viégas, Mata Machaào, Delfim Moreira, José Alkmim,

..Vieira Marques, Clemente 'Medrado, Simão da Cunha,
Furtado de Menezes. Cristiano Machado, Daniel de Car
valho, Levindo Coelho, ValdomiroMagalhães, Campos do
Amaral, Carne:iro de Rezende, Alcantara Machado, José Cal':"
los, Barros Penteado, Almeida Camargo, Mário Whately, Gua
rací Silveira, Hipólito do Rêgo, José UIpiano, Lacerda Wer
neck, Nero de Macedo, Generoso Ponce, Alfredo Pacheeo,
Lacerda Pinto, Nereu Ramos, Adol1'0 K01lder. Aarão Rebelo,
Carlos Gomes,. Carlos Maximiliano, Anes Dias, Frederico
WolfenbutelI, João Simp.licio, Renato Barbosa. Demétrio Xa
·lier, Vitor Russomano, .Áscanio Tubino. Fanía Ribas, Arge
miro' DomeIes, Adroaldo Costa, Alberto Diniz, Cunha Vas-

"cancelos, Vasco. de - Toledo, . AntOnio Rodrigues, Valdemar
Reikdal. Francisco Moura, Antônio Pennafort, Sebastião de

. "Oliveira, João Vitaca, Alberto, S'urek, Guilherme·Plaster, Eu
gênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Ricardo Macha

~ do, Valter Gosling. JqãoPinheiro, Horácio Lafer, Pedro Ra
. oha, Alexandre Siciliano, Rocha Faria. Gastão de Brito~ Tei

xeira Leite, Pinheiro Lima, Leví Carneiro, Abelardo Mari-
'nho (136). "
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o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de 136 Srs. Deputad~.

Está aberta a Sessão.

'o Sr. Valdemar Mota (4° Secretário, servindo de 2")
procede á leitura da Ata da sessão antecedente, a qual é
posta em discussão.

O Sr. Generoso Ponce - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, sÔbre a Ata, o nobre
Deputado.

O Sr. Generoso Ponce (S"bre a Ata) - Sr. Presidente,
ontem, a propósito dI) discurso que proferi,. na Sessão de sá
bado. em defesa da integridade territorial e polítiéa de
Mato-Grosso, o Sr. Deputado João Vi1~sboas; representantf,
das correntes oposicionIstas do meu Estado, sangrou-se em
saóde, defendendo-se de acusações que, absolutamente,. lhe
não fiz.

Disse S. Ex. que, tanto êle quanto 06 dois partidos a
qu& perlence, não são favoráveis á. campanha separatista
iniciada no sul de Mato Grosso.
. Se S.Ex. leu, como não pode deiur de ter lido, o
discurso a respeito do qual tecia conmentários,terá visto a
declaração leal que fiz e a que, aliás, não era obrigado:

"Pevido a êsse movimento,lançámos nós os re.
presentantes de Mato Grosso nesta Assembléia, com
exceção do membro da oposição, Sr. João Viiasboas
que. .diga-se de' passagem, não é absolutamente se
paratista e está completamente irmanado con06CO
nesse particular, taoto que assinou nossa emeD1ta,
etc .....

o Sa Jo}io VILASBOAS - Era justamente dêsse ponto
que eu queria fazer a retifieacão porquê V. Ex deixava
transparecer, dando á. oposição a responsabilidade do sepa
ratismo, que eu me houvesse .. desligado de meu partido para
acompanhar V. Ex.

O Sr. Presidente - Atenção! É a Ata que está em di$
oussão.

O SR. GENEROSO PONCE - Sr. Presidente, é sObre a
ata que· estou falando, para fazer uma retifiCação.

Já havia, nesse meu aiscurso. feito também referência
a telegramas com assinaturas, tanto .de correligionários co
mode adversários da política dominante no Estado, contra
êsse movimento separatista. Quer S. Ex., agora, 'estabele
cér uma distinção sutil entre o Partido Progressista e a
Liga Sul-Matogrosscnse. Não afirmei, na. .IDinba oração, que
todas asccrrentes' oposicionistas do meu Estado fossem .pela
separação; afirmei que, uma faccãô local de Campo Grande,
o Pa-rUdo Progressista - e nada tenbo a retirar dessa' mi.;.
nba asserção - era pelo separatismo. '

O Sa JOÃo VILASBOl\S - O Partido Progressista é con
tra a separação. Tem inscrito ém seu' progra.ma o anti
separatismo; é pela unidade do Estado.

O SR. GENEROSO PONCE - A Casa~gistre a decla
ração do Sr. Deputado .Toão Vilasboas. Apresento agora á
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Assembléia o jornal "O Progressista", de Campo Grande,
órgão do Partido Progressista de Mato Gros"so, conforme
consta de seu cabeçalho, e que publica, na primeira página,
tim manifesto dirigido á Nação Brasileira e assinado pelos
m.elllbros mais eminentes do Partido Progressista.

O SR. JOÃo VILASBOAS - Assinado pela Liga Sul-Maf.o
. gros~cnse que nada tem que ver com o Partido Progres-

sista. .
O SR. GENEROSO PONCE - Sr. Presidente, diz o no

bre Deputado que a Liga Sul-Matogrossense nada tem que
ver com o Partido Progressista. O fato, porém, é que o ma
ni!esto a favor da separação é assinado pelos chefes do
Partido Progressista, que fazem parte· igualmente daquela
Liga Sul..:Matogrossen:!le... ,

O SR. JoÃo VILASBOA5 - Por alguns membros do Par
tido Progressista e' até por ~lguns do Partido Liberal, a que
V. Ex. pertence.

O SR. GENE'ROSO PONCE '-. .• e, se êles inscreve
ram no seu {)rograma um postulado que é negaçao dess~

campanha, de duas uma: ou o Partido abdicou desse pos
tulado, como de fato o fez, ou o' Sr. Deputado ·João Vilas
boas quer conciliar' estas duas coisas incon~i1iáveis: ficar
eom .o Partido Constiticionalista que é contra a separação,
e ficar com o Partido Progressista, que é pela separação I

O SR. JoÃo VILASBOAS - Sou Presidente do Comlte
Central do Partido Constitucionalista. Fui votado pelo, Par
tido Progressista, embora a êle não pertença.

'O SR. PRESIDENTE - Atençãol Lembro ao nobre
Deputado que é a ata que está em discussão.

O SR. GENEROSO PONCE - Obedecendo ás determi
nações de • Ex., Sr. Presidente, não estabelecerei debate
sôbre êste ponto. Posso, entretanto, deixar ,consignado na ata
que nada tenho a ver com as" atitudes políticas 'do meu co
lega. de bancada, o Sr. João Vilasboas. Não posso, entre
tanto, '. concordar que, devida a suas conveniências políticas,
venha S. Ex. desta tribuna contestar afirelação absoluta
mente verifica que aqui fiz qual a de que os membro mais
proeminentes do Partido Progressista de Mato-Grosso - e
nenhum' dêles fez qualquer declaraçã9 em contl'ãrio - sAtI
pelo separatismo. .Aliás, oxalá venham eles renegar essas
idéias, afim de que possamos congraçar todo o Estado em
torno de um alto 1deal d'3 unidade territorial e política I

O SR. PRESIDENTE - Peço a atenção do nobre lJrador.
Trata-seda discussão da Ata. .

O SR. GENEROSO PONCE -Sr. Presidente, vou fazer
Uilla retificação a ela.

O SI". João Vilasbõas, a-propósito da expressão "saudo
6ista", empregada, não por mim, mas pelo colega de ban
cada, Sr. Alfredo Pacheco, depois de arrolar-se nessenllme
f o, quis arrolar-me igualmente.,

,O SR. JOÁO.VILASBÔAS - Ninguém mais' saudosista do
que V. Ex., que, até o dia 24 de Outubro, pela manhã, es
teve ao lado do partido que se achava de cima, e, na tarde
desse .mesmo dia, telegl'afavaao chefe ..do Partido Aliança
Uberal7 hipotecando solidariedade.

O SR. GENER.OSO PONCE- 'VêV. Ex., Sr. Presi
dente, nas declarações do Sr. JoãoVilasbOas, (j intuito de
fazer exploracão política, afirmando. coisas absolutamente
invG1'ídicas, .como esse suposto telegrama.
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,O Sa.JoÃO VILASBÕAS '~ Absolutamente. Não f,8I;O ex
ploração. Apresento', fatos. verídicos•

. O SR. PRESIDENTE - Não seria ocaso dos doisSrs.
Députados falaretn para explicação pessoal?

O SR.' GENEROSO PONCE - Vou ' terminar, Sr. Presi
dente.

Essas declanw<ies não são verdadeiras.
, !Mas, quando ontem.aqui falava S. Ex., dei um aparte

que a' taquigrafia não registou, e que foi o seguinte: '

,"Não é verdade qu.e eu haja feito' a propaganda
, do Sr. Júlio Prestes á presidência, da República. Si

, ,0 tivesse feito, com todo o desassombro o confir
maria".

Sr. Presidente, na situação passada não exercia. ne~um
cargo de responsabilidade política. e não dei, ostensivamente,
apOio nem ao govêrno do Sr. Washington Luiz nem ao se
nhor, Júlio Prestes. No entanto, não há de ser neste momen
to", tão' fácil para as oposições Póstumas, que 'eu, que sempre
tenho traçado na minha vida, atitudes retilíneas e desas
sombrad~ venha fazer 'opoSicão,a esses fiuatresbrasíleiros.
Direi, satisfazendo a curiosidade do, ilustre colega, que de
seja naturalmente saber se naquêle tempo eu e~ ou não a
favor do Sr. Wasbin&'ton Luiz, que, na minha obscuridade,
sem qualquer respOnsabilidade, sem nenhum.. cargo público,
fui, muita vez, favorável a atos de S,, Ex., como muita vez
também com êles não concordei, porquê" ao contrário .cio
Sr. Deputado João VilasbOas, que naquelâ. ocasião ap0Í8w.
incondicionalmente a situação... '

O SR. JOÃO VILASBôAs .:... Não apoiado. Nunca dei apoio
incondicional a govêrno algum.' "

O SR. GENEROSO PONCE - ••• e agora ataca siste
matiCamente a nova ordem de'coisas do país, não sou nem
pelo apóio 'incondicional, nem pela oposição sistemática.

Era o que tinlma dizer. (Muito bemimuito bem.)

o Sr. Vasco de Toledo - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, sGbre a Ata, o nobre
Depuumo. ' ..

O Sr. Vasco de Totedo (Sdbre a Ata) '- Sr. Presidente,
revolta-me a c()nciê~ia de brasileiro· quando vejo que ainda
permanecemos sob oguante aviltante de uma· colônia -dis-farçada.. ... . ... ' ..

Quero me referir á atitude ignominio~ do polvo cana
iensa, a Light and Power Co., que continúa nas suas investi
d.as ,e~· relação áqueles que, nõ Brasil, têm desassombro de
se .levantar. de se iD9Urgir, num movimento·de sinceridade e
patriotismo. ,contra os aleives e os tentáculos do imperialis-
mo estrangeiro. '

., Sr. Presi~ente, a terra que deu Vidal de Negreiros, ()
invicto soldado do Nordeste,que soube numa arremetida ti
tanica, investir contra··o iIwasor ' impeniter..te derrotando-o·
fragorosamente, mantendo assim a integridade do seu país;
o berço de Tiradentes, .êsse que, numa heroicidade sem par,
se insurgiu contra os ,nossos espoliadores de. antanho, bus-



- 369 .J..

cando para o seu povo a ansiada liberdade; a terra mãe do
inolvidável soldado Floriano, glória e orgulho de uma raça,
não pode nem déve assistir indiferente á- imposição e pre
domínio do imperialismo estrangeiro, que nos r,eduz á con
dição aviltante de escravos, nesse colonato disfarçado em aue
vivemos. Eu pergunto, Sr. Presidente: somos ou não um
pais independente? Se o somos, n6s, o povo, ou honraremos
a memória gloriosa dêsses nossos ancestrais, defendendo os
nossos sagrados direitos. contra a opressão facciosa e escra
vizante do imperialismo estrangeiro, que age solerte, á socapa,
contra os anseios do povo, ou seremos indignos de possuir
um país que nos foi legado á custa de tantos sacrifícios. '

Sr. Presidente, todo o Rio de Janeiro conhece o escan
dalo que a emprêsa canadense, a que aludi, -promoveu contra
um dos órgãos de sua imprensa.

Sr. Presidente, nas oficinas dêsse 6rgão, Diário Carioca,
é impresso o jornal nacional proletário, Trabalho, que, COl'
forme do seu programma de reivindicações proletárias, com
larga circulação nos meios operários do país, como era de
prever, se tem insurgido contra a emprêsa poderosa que es
carnece do Brasil e do seu povo, mas cujo ouro não pode
comprar a conciência e a voz do proletariado. Essa emprêsa
tem, não há negar, os intuitos subalternos-de, com êsse golpe
de hidra venenosa, aparar os golpes certeiros que lhe tem
desferido o órgão que fala pela voz e opinião dos explorados.

E ainda mais é de revoltar, Sr. Presidente, quando a
censura, concordando talvez com esses processos que nos re
voltam, e contra nós realizados por êsse verdadeiro polvo..
como tão em boa hora foi batizada a Light, proíbe que um
jornal do povo, feito pelo povo e para o povo, publique nall
suas colunas protestos como êste que vou ler.

"A Light já asfixou um jornal, que teve a ousadia
de repelir o seu subôrno. Agora, quer, igualmente, re
petir a proeza, impedindo, por portas travessas, a saída
do jornal do proletariado, porque' já está- sentindo os
seus efeitos ...

Trabalho apela para os operários conciêntes, afirr.
de que não se consume o desejo dos caixeiros' do im
perialismo britanico."

Sr. Presidente, possivelmente a censura não consentirã,
também, que êste artigo rápido, bem ligeiro, que passo a ler,
para constar dos anais desta Casa, seja inserto nas colunas
do Trabalho. Por isso, eu o leio como refôrço do meu pro.
testo.

o Sr. Presidente - Peço ao nobre Deputado que reduza
suas considerações, pois está falando sôbre a ata.

O SR. VASCO DE TOLEDO - Sr. Presidente, 'há prece;.
dente aberto nesta Casa e, confiante no alto espírito de jus
tiça de V. Ex., que não tem, nesta Casa, adotado sistema de
dois pesos e duas medidas, permito-me a vênia para ler o
pequeno artigo:

"O bote da féra imperialista.

Trabalho sái hoje com a sua feieão habitual mu
dada. TodO o proletariado e o povo em geral já sabem
o~ motivos dêsse contratempo.

A féra imperialista, esmagando com a sua pata
quem ousou contrapor-se as· suas maquinações contra

VOL. IX 24
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oPoVo,procura esmagar, igualmente, a tribuna livre
'dos eXplorados. Assim, mataria logo dois inimigos ..•

Os nossos colegas do Diário Carioca ousaram de
tender o povo contra. o assalto da quota-ouro. E a
Light; tão condescendente para com aqueles que rece
nem as suas ordens na rua Larga, ou no balcão de
5uoorno aa rua da Assembléia, abe!"pinhou-se,prtvando
desde~ logo aquele Jornal da luz e fôrça para o seu apa.:..
recitriento. Numa brIga do mar com o rochedo, é claro
que o marisco é que ·leva as contas. ..

'l'rn.balh.o wava M línotíDos e a máquina do Diá
rio Carioca e, portanto, se viu também privado de
usá-los. 8endonm jornal pobre e subsidiado ezcl'IUiva
mente pelO tonão.ào ezplo'ratlo, orientado e sustentado
pelas organizações sindicais, tudo levava a crer que a
Lighl também tirasse a sua vindit3zinha contra a
nossa.altivez .e o' nosso profundo nojo aos· processo&
de sUbOrno que emprega para comprar as conctênei~.
'EsslSl vingança indireta, porém, não terá êXito.

rt'rabalho viverá. porQtt~. acima do ouro malditc.
dos Cofres da "Brazilian Traction", acima da vonlade
poderosa dos seus caixeiros da rua Larga, está a con
efência viva do proletariado. brasileiro; está'a sua in
domável energia no combate a todos os potentados. ~,
jam! êles otiunaos aos porões dos bancos da City, a
WaII .Street, .ou venbam êles. contaminados ~lo av
nham do ItiquelcolTUptor dos nossos.prineipesinbo
dac&ricata plutocracia brasileira. ..

lo trabalbadorbt'asileiro sustentará a todo cust
sual 'tribuna e mostrará, sos galfarro8 que vivem aga.
cbados e sob os pés dos1)Oderosos, que nia f.emer6. 1181

. recuará aos botes da !éra imperialista. - Joeely
SantM.- .

I ..
Era ~ que tinha fi di%er. Sr. P:'esldente. (!(trit& bti

..fto bem.) .

I . 3
O ar. [AJheno aoseDi - Peço a ~a~avra. .

O artPr..fdente - Tem a palavra, sÔbre a Ata, O nob
deputado~ .

I. I. '. . .
'O Sr• .I.Jb.rto·BOAm (~ a Atll) _ 5r. PrMtdeaf.e. no..

"D16rJo da Assembléia" verifico, novamente, enpnos quan
toao meu nome, que vejo substituido pelo do Sr. Alberto
Surék. :tsses enganos, cuanto a parte referente á Comissão
dos 26, Dia tem razão de ser, porquanto êsse ilustre colega
nem taz iparte dessa Comissão.· Entretanto, nas emendas de
IlrS. 5;i8; 21, 24, 26, 27e 31 está, como disse, meu nome
substituido peJo do 81'. Alberto 8uték, que não póde, de
fórma alguma, assumir a responsabilidade daquilo QUe a!:
sinei. . I, . .' • . .. .'

PeçoaV. Ex., novamente, a gentileza de provldênclar
no sentido de ser sanado êsse equivoco.

~.. O;8rl'Pre~idente - O nobr~DePlltado sEri aten~ido.
,I. .

i .Em seguida, ··é aprovada a .Ata· da .Sessão an
.. 1 tecedente..

. . L.'· . .. . ..'
O Sr. Preslde'nte - Passa-se á leitura do Expediente.. . I ....
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·0 Sr. Tomaz LôJ)o(10Secretário) Procede á Icílu:-3 do
seguinte:

EXPEDIENTE

4
Telegramas:

De Belo-Ur,ri:onte Presidente Assembléia Nacional
Constituinte - Rio - Por mot.ivo forca mfl.ior deixado com
parecer ulLimases!lão Assembléia - Respeit.osas Saudações.
J?E!putado João Pinheiro Filho.
~ Inteirado.

5

.Dos professores calólicos de AUenas; da Liga Espirita
de Campos: do Pártido Autonomista de JJ11W; da Liga Ma
çõnica Reg'eneraçãoCampinense - contra as emendas re
lisiosas.

- Á Comissão Constitucional.

6
, .' .))os Baacários Paranaenses; Federação dos Trabalha-
dMes Baianos;. dos Bancários de Maceió; da, Fç:eraeio do
TnMlbo,·1Ie Belém; do·Siudicato Unitivo Central· do Brasil;
de .Barra· do Piraf; .do Si1ldicato dos Bancãrios, ds campa
nas; do Sindicato dos Emprepdos C Operarios da E. F.
Noroéste do Brasil; do Sindicato dos Bancários da Baia .,
da Sociedade Perseverança e Auxil10 . dos Empregad08do
Comércio, de .lrtaceió, protestanto contrd dispositivo do Ante
pro~to ·de Constituição.

-Á Commissão Constitucional.

'1

De Petropolis - Presidente A.sserpbléia Nacional Cons
tituinte - Rio.

. .Jalpndo inf.eGr~tar sentimentos beneméritcsfunda
dores República e milhões brasi1~iros tem vivido nêsf.es 45
anos, sob sagrada bandeira. nacional, faco votos. moditicaçlo
artigo' sexto projeti> comissão, atim de manter .bandeira
atual.VenancioFigueiredo Neiva, Avenida Rio Branco 963.

- Á Comissi't<, Constitucional.

8

'Urbano - Presidente Assembléia Nacional Con3titulnte.
Interpretando sentir quasi totalida,de populzção sul

mato~ossense,Liga· Sul Matogrosseme ,.Rio de Janeiro e en
tidades ela. fdiadas. toda. região ,Sul Mato Grosso, :vemJ)ta
testarperant.e Vossênciae digna Assembléia contra emenda
Generoso Põnce, finalidade su~rimirart.igo. projet& Consti
tuição referentes desmembramento Estados. Pelá Liga Sul
l(at~grossense.. - Carlos Martim' .Co8ta- .Presldente.

-A'Comissão Constitucionál.
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'0 Sr. PresideDte - Está finda a leitura dQE:tpeãient.e.

9

Tem a palavra. o Sr. João V'itáca, primeiro orador ins
crito.

O Sr. 10io Vitaea lê o seguinte discurso: - "S1". Presi
dente - Já de outra feita, ao ocuparmos esta tribuna" nã~
tivemos outra intencáo do que a de defender Drerrogativas e
direitos da classe trabalhadora ,abordando a questão da re
presentação do proletariado nac; futuras Cama1'8.5 legislativas
do paio:;, JUlgam~. então, do nosso dever ·lancar da tribuna
da COIBtituinte o alarma sôbre o que de perigoso signitícava
para "t representação de classes, o fato . de ter a Comissão
Revisora assegurado a adocão dêsse sistema representativo
apenu em princípio sem estabelecera sua propot'cionalida.
de em rel~oá rcpresen~ eleita pelo sufrágio· univer
sal.

":701to, hoje, á tribuna, para fazer uma nova adverteneia
, esta magna Assembléia. A legislação soei::: decretada pelo
(jovêrno Provisório e as concessões asseguradas ao prole~
riado no 'anlepro;eto constitucional foram postas· e~ cheque
pela· aprovação do substitutivo do honrado Deputaoo.Euval
do Lodi na Comissão Revisora. Os trabalhadores do Brasil
Dio podem admitir que os seus direitos já assegurados em
ieisordináriase formalmente consagrados no referido ante
projeto governamental, .sejamposlerp:rdos mais unia·· vez
.., transformada a sua· causa novamente em simples CalO •
,>olícía• ••

SI': .Presidente: () capítulo da Ordem EconÔmica e. 50
~,al constitue indubitavelmente para o. proletariado o que
..!e mais interessante existe no anteprojeto e tanto é assim
que, o nosso companheiro de bancada, Deputado Vasco de
l'oledo, no parecer que deu a respeito limItou-se apenas á
\ ampliar um pouco as concessões já consagradas aos tra
balhadores que constavam do referido capítulo. Represen
tante genuíno do, proletariado na Comissão dos 26 o meu
nobre colega não poderia ter outra atitude .

. O "Comité revisor", entretanto, não pen~u do mesmo
modo. Não só omitiu, na redação que .deu aos dispositivos
do referido capítulo, direitos já consagrados em lei,como
no .caso das férias e jornada máxima de oito horas, mas
aiuaa esqueceu reivindicacões que interessam vivamente ás
massas trabalhadoras do país. Assim, o direito de gréve, e
a fixação de· um salário mínimo, que não seia um salário
de fome para .um trabalhadOr chefe de familia .

.Adcmais, Sr. Presidente, a redaclto dos dispositivos re
ferentes ao assunto é de tal modo confuso nêsse substituti
vo,. que não haveria ,. e menor dúvida sObre as interpreta
ções capciosas a que :iria dar lug~ por isso, andou muito
bem avisada e ae,'Íu com justiça'e sabedoria a Comissão dos
26~': quando .ontem deuganno de causa á emenda Vasco de
Toledo, que, segundo o resolvido será incorporada. ao texto
c-ônstitucional. '

De acÔrdo com' essa emenda, não só serão asseguradas
asreivindieaQÕes, mínimas e vitais por qUe vem lutaD.'!obi
.antos anoS oproletariàdodoBrasil, :mas serão.abertas persá'
Ilectivas novas á vida dos trab~lbadores do nosso país. Nesse.-
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sentido, o que nos resta. agora é e5J,lerar que o plenál'io desta
magna Assembléia, sancione com o seu "veriditum", o QUe já
resolveu, sábia c justamente, a nobre Comissão dos 26.

Permiti, entretanto, que éu transcreva neste roscurso as ~
palavl-as com' que o 81'. João Mangabeira, relator geral dI)
anteprojeto constitucional que o Gov~rno Provisório enviou
·a esta Asãembléia - criticou o referido substitutivo. O ilus
tre ex-sena.dorda República. examinou o capítulo em ques~
tão,·· elaborado pelo "Comité Revisor", revelou o fundo de
classe que êle consubstancia. Por isso, depoimento tão inte
ressante e insuspeito não poderá deixar de ser transcrito nos
anais' desta Constituinte. Diz o Sr. 10ão Mangabeira no
artigo. que publieou domingo num dos. matutinos desta Ca-
pital: .
. ' "Onde, porém, o projeto requinta no seu reacÍoaarisrno.

6 no capitulo da órdem social. .
Ai tudo é garanf.ia,earinbo e concbegopara os ricos.

Escárneo, desprêzo e impiedade para os pobres. Haveremos
deexamlRar esses textos de bíblia plutocratica. Se, pONtn,
quiséssemos precisar a nsíonomia moral desse capftulof po
derfatnos fotografá-la na dureza ímpia desses dois tracos. O
antep'l"ojeto, estabeJecendoa expulsão de· .estranpiros, exee
tuáva os que "fOSSem euados .com brasileira .ou tivessem
fUbos· menores brasileiros". Era a satisfação ao clamor le
vantado, .. ante .operários expulsos, por· motivos, .duvidosos,
deixando, no Brasil, no mais absoluto desamparo, crianças e
muJbereabr~i1eiras. O substitutivo. pol~m, nio se comove,
Que morram á mingua as crianças proletárias. ou se prosti
tuam .as esposas pobres. euJos maridos ou pais o iDfortunio
arroja das nossas para oútras pragas. Sufcidem-se.Filho
de pobre que morra de fome. :Jt afilosoria dos que t.11utn
!aram na vida. O essencial é cr.le o rico não seia perturbrW.o
no seu gozo, pela inquietação do proletário.

Mas" o pro~1o- s6be.ainda na sua· impiedade para com a
pobreza. O;an~prójeto dizia", no art. 12.... pará;rafo ZO: "A
,lek-assegUn.rá nas'~eidades'e nos campolI, um salário mínimo,
capaz;:desaUsCazer,conforme as condições de cada região, as
necessidades normais de um trabalhador cbefe de !amfiia.".
Cemo se vê, a tudo atendia· o ,texto. Não se tratava. de UIQ
salário unitorme, senlo peculiar a' cada retrllo. ,

O proJeLo. por6m. modifica edetermina: "O sàlário de-
ver' aaUsfazel'. CO'4forme as condi~s de cada. regilo. álI
necessidades "mínimas" de "subsistência" ao "trabalhador".

J!. o sar'rl0 da fome. Em resumo: ,umpunbado de ta~J
nha eumpouco de aaua.. Até ai poderá ir a exploraçio
capi~li8tiea. no trato CJ!>m C) ti'abalb~or faminto ... E, isto,
depor.s de tudo' conceder á riqueza. e tudo ..inclusive, um
mínimo de }toras de trabalho. recusar a08 operários. O que
a nova Constituic;io lhes reconhece ~ 'o 4frélto que J".
concedia àe> escravo ..:- o de não morr('r, á. fome. O Ú"Vtl.·
do senbor de 'lhe 'dar, na senzala, um minimo.desubsistên..
cia. 'O anteprojeto, nãofõra até a formula. do salário ·mí
nimo, dada pelo Juiz lIiggiDS, da Côrte da Austrália; quando
o 4etinia, "como o necessário para satisfazer' ü nece.,id4de,rwrmaÍB de -umemPf'egado .. méclio",eoDsiderádo' como um
Ih" humano, .que. vive' numa'IO~tUule.ci11iliuula". ;t'vérem
$eligman..,-Prinefpios de. Eeoaomia":'" donde exf.raiú a ei.'
~i1O•. O '~nteprojeto'ficarainuito aquém .dessa' fórmula.,

.geoilmenf.8 aceita. Não. serViu, porem. ao substitutivo... O.
~ • i ", . " -' .
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que este oferece não é o salário mínimo. :t o salário da
f,ome, :duramente descrito na nudeza impiedosa de ,suas

linhas sinistras. .
ConJra essa crueldade protestam, com as reivindicações

proletárias, todos os senlimenlosda. civilizacão cristã.
Santo Deus! Esta revolução ter-se-iacoberto para sem

Pl'ede opróbrios, se, após três anos, de incertezas e transsa
~es'de toda.a sorte, viésse afrontar os direitos da pobreza
.C()m êsse escárneo, os sentímE:ntos cristãos com essa impie
dade, os sofrimentos da miséria com ésse ludíbrio, a indigna
ção do lIroletariado, coneiênte de sua força, com a provocação
dessa inominável zombaria."

Dlse o depoimento, Sr. Presidente, que desejamos seja
tomado na de\ida cO:lSider~ pelo plenário' desta .As
sembléia..

. Agora, que nos seja permitido abordar outra lluestão
,da maior. relevancia para os destinos do povo brasileiro e
que afeta diretamente a vida e as organizações do prolet.a
ríaOO. Quero me referir, Sr. Presidente, ao in. 23 do artigu
135 do projeto de oonstituiçio, relativo á declorllfáD do. di
reito. e'devnu.Dizo referido artigo: "É'livre a maIÚtesb-

.do ,do pensamento, independente de censura, sob a respon
sabfiida4e de cada um pelos abusos que cometer. nIo permi-

, tido .oanonímlito. e assegurado o direito de resposta. A lei
est.abeleeerá medidas, restl'itivas ou proibitivas, necessárias
4,ordem e aodeCôropúbUeos, e reprimirá as .manifestações
.que-. ofenderem o sentimento ou a idéia de Pátria. Caberá a
apreenBio dos instrumentos de manifdSlaçiodo petlS&tDento,

. quando transcredidas as nÓl'mas dêstS dispositivo, somente
por .mandato judicial, ouvidoll préviamente· osrespODSávels,
admiUDd~se, porém, que a efetue desde logG a autoridade.
e com as formalidades' que a lei. determi1lllr.· em easos de
orsênclL sujeitane.tas'hopót.e8ea a pronta confirmaçlo
JudiciaL" .
. •" .'&se, dispositivo, ,Sr~P,resident.eJ além de- capcioso, fm

de frente ... próprio princípio de .livre manifutaçlo' do .p.en
AJlllIntu,: que .VJ6& ,r~~lU'dar •.,Direi mais, .Sra~·Constituilltea.
61e cio representa, ol$tra coosa do que. COD"~ eoDl
Utúciónalda. oeJebértima "lei celerada" COPl .~. se ·cobt-i
ram de ~p~ioos.últimosgovémO& da l\ep~liea Velha.
" . ~,nquémee~sos Srs.ConsUtulDte.. que.·I8ta1-dispo
·sltlvo.. Dio {6r d&rlnilhame~e revogado" elta. AslembWla:em
'Vei de ter ass,ecurr.do a liberdade e'" paz qUe, d:~a.p.ara o
povo 'brasileiTo;outra causa não terA feito seDão co~

''"Br.ai'umregime- permanente de lUerra civil ,Será .crível que,
'.,depoisdeum; mf)viin~nüi'como' o .da Aliança Liberal' que v.

Exci,., st". :ereSldl'!ute, 'tio S3biamente'. 'lnsullou.· e .dirigiu, e
d.,ePOjs·. (lG-. 'ip$urr~~J(\;:arm.. _da de' ;"f.93.0.•. .qU.•.... W.,iU.,jn~.. ntes.. tivétm~te ~'perspeetfvâS' 'novas para' o' .. desenv~l!1mento

,sacial e pol!tico',4() .pO'Vobrasilei~. 'será, crível. rep.~. ~
, "á:' Inllior:a$pÍTJl.Çfiod~sm~as~~:balbado~..d(l p-ab.; seJa iU-
',foead'OPO~UJl1 siJnt)les418PQSltiv~'da;leI co~tucl..onal:gu~
'de'Veri& ser a C()I1sa;ndora 'de s~, U~rdadef': .... ,será .crível
'fiue'<os·elabo.. ' 1'a..do... rés dé:tpr.oJet.o' ...de.,:., CO....~itlJ.ioio.,niQ.cQUl.
pPée!Jd~ ~~, na, ÍJit~~t1:a1 ~(t ~",lI~,' !lo, in.UD~O vio

. :~:·niilis·.l'Oss~vél·'garrote&1"i com, nm, Sl~te$ ~'osltivc reI&
..~.,ci~o~eomo< êsse;as liberdades pUblI~.'J:D~~ ~~~
'femo'-se ~il~estWessémos'sob. 'o~9l1sulado: das;~i~
, ,~ligárqUi's republicanas'! ~ •~ ;. ' ' .
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Não P9sS0 me furtar de transcrever um tópico que o
va;lente órgão do 'p:oletariado.' brasileiro :- Trabalho ...:- pu
blIcou em sua edl~ao de dommgo, relativamente ao assunte':

~Foi divulgado, ontem, o projeto de Constítuicãoque o
"comité -revisor" elaborou. ' ~ .. '
•• ,. '* •• •• e.,. '*. .• .• '*. '* _. '.. •• ••. '.. •• ... •.• " .•

, Nêle não só foram abolidas as conqui!las liberais da
Constituicãu de 91, Jnas ainda intercalados outros disposi
'tivosqUI'l o fazem retrogradar de mais de um século!... "... .. .. ... ... .. .. ... .. .. ..- ... .. .,. .. ...' .. , ..

Por ale (o uíspo3iLivo em questão) não só o idealso
~lalist.a, mas o própriü Jll'olelarlado que vê neSse ideal a sua 
maior aspÍIação, serão colocauos fóraua leL

Mas não é só. Vejamosêste dispositivozinho sôbre a li
berdade de cátedra: "x garantida a liberdade de' cátedra, SP,f1/.
ofensa o.os alunos, por adotarem opinião dífer~nte, e:.r:cluida
(oda dlJutrinat;ão contrária d ,idéia, de Pátria". Como se vê,
o reaeionalismo não contente em colocar fóra da lei os par
\idos de caráter socialista, quer ~xtender ainda essa proibi.
ção,á ,próPria cáledt"ado magistério' superior do país. Con
venhamoF qUbjá é temer demasiadamente as idéias de Xarl
Marx.... .

Mas, Dão saberãIJ acaso osproveetos e·' dignoa rapre$eD-o
tantes da plulocraeia dominante que. essas idéias Dio, i<i
ooristituema re:sultant.e l~ica e ratal do regime que aI está,
,mas ainda se .encontram dissemiJJadas· hoje porto<!" () pais,
em mJlb.aJ.'eS deediQÕes dos livros. fundamentais SObre, o
mu'Xismo?, A não ser-quetão ~nspícuOIl "patri6tas" 4eS~.
jemn)ergulhar o Brasil na noite negra de uma nova ID@i
siçlo, coDSe&Uirão êles, .com. laisrestrições, deter o ~uriQ da
lIistória ~m nosso pafs. Se isso, lhes apra%.· agu3.rdemos OI
..eus resultados...· , .

, ).)1)1' ésses dois tópicos, se pódefazer uma idéia-do que
é c tal projeto de COnstitUItio que os Senhores ConsGUuintel
vão ter de aprovar em erw. porquê assim deseja:u "as gran..
<les fôrças polit.icas da nação" (bnrguêsat): O que resta sa
ber agora 'é 'se6! "fevoluefonáriosaulenticos" eSurão:' dis
postos a aprovar uma Constituição que é ineontestaveimente
mais "~ionária que a Constituição de 91. ' ,

Quanto. ao proletariado, podem. ficar .certos os Senbores
ConstiCuintes - ,não está, êle diSpOsto a,.saneionar ,com o
seu be~epláeitô, êsseatentado ás liberdàdes' públicas."
, Sr. Presidente, justificando a emenda que ,.ijve. ,a opor

tunidadede apresentar ao anteprojeto, vedando·· a.restdolo
que se fazia, 1lO meltmo qu\U1to áa. idéi~. deP~ia.~' ~:
. "A .restriçio~qUe' se ·tu no .• anteproJeto de eonst.itmoio.
dizendo "idéiáspoUtic88' desde' que não -e oP.Qnliàm ú;·de
Pá.tt1a",. visa ju.stameilte'~~,c~é8,d..óm~~,UID
prJ~1égio polítl~antfs~l!lliSta:., .. ,.,' .•. , ,.'~'

Como é' sabIdo, o· ldeal ~sOCJabsta ,se. 981'8C~"JQata,
mente pelo seu in\ernaeionalismo, procurando unir todos 'os
,poVQS, ~ ~rra.8ob ,a bandeira do mesmQ prinefpio..d~ con
fraternização bumana.,Transtormado o' reginie" 'soeial-eapi
talista, pela coletivizacão da proprie<lade privada, emeseàla
internacional, é evidente :que 'desaparecerão 08.' antagonismos
de interesses e conflitos internacionais que aliinentam, boje
~ idéia de pátria e que levam -oe p~os Q.,se entl'eae~~ D&S
guerras, em proveito apenas de meia duzia· de magnatas,do
eapital ~ ;",Regu181'dada.a 'pl'Odução-' 8' eirculaoã&,..Ga!,~iA

..~oe:POV08~...... ,nlO COInO' af;n$Jmente.-':em·~~.:~,~
interesses -privados da coacorrênoia'llO· mo~~:,~,slm',eIJl
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função das necessidades sociais do 'consumo da coletividade
_ terá desaparecido a cansa mater de todas as guerras. Não
baverá mais exploradores, assim como tambám não poderão
existir mais nem potências' imperialistas esc1'3vi~ando POVO,lJ
toloniais, nem pequenas nacionalidades sujeitas á sobera~.

'nia .de grandes Estados. Os homens, então, terio conquista
da sua plena liberdade, que só poderá existir, quando e~
um· eontribull' ..paPa a ·-oomunbão .(l()m"0 i'reduto-dasu3~
pacidade, e dela tudo receber deac6rdo com as suas neces
sidades. :esse' é o caminho do socialismo. :esse é o ideal do
proletariado de todos 'os ·países.

'. Ademais,· a idéia de pátria..· além de abstrata, vaga,.é re
lativa. Ela existe em flXIlçáo de determinados interesses que
nem sempre-~'ou melhor, quasi nunca, coincidem' com os i~

teresses da coleetividade. Por isso é que o operáriocost.axna
dizer que não' tem pátria,' visto ser explorado do mesmo
modo aQUf, como nos Estados Unidos; na China ou na Ale
manha. O que, entretanto, não quer dizer que êle tenha me
nos' amor á· terra onde nasceu e' se criou, do que o burguês
,patrioteiro que, por mero interesse pessoal, não titubeia em
vendê-la ao primeiro estrangeiro que apa+eça, desde que
isso lhe traga aIgum lucro. Por todos estes motivos, é de se
esperar que seja suprimida -essa restrição ·antidemocrática,
contrária ao ideal socialista, áS aspirações do proletariado e
aos interesses do povo brasileiro."

. Sr. Presidente - ~sse é o pensamento que predomina
no .seio das massas. trabalhadoras do .país, pensamento que
traduz as aspirações JDáxima8daqúeles que representamos
nesta C'asa e. que esperamos seja consagr8do na' futura Ca~
COnstitucional da República. .(MuUo bem; muito bem. par,..
mal. O oradoJo é cumprimentado.) • ,

Ó 8r~ Presidente -Tem a palavra o Sr;César Tinoco,
(Pawa.) .

.NIo está presente. .
Tem a palavra o SI". Adroaldo Costa. (P4t&l4.')
Nio está presente.

08r>C'Sar'nDOct, '-.PeQo a pala~ pela. ordem.

. ,.". O ir.' Preel4eMé :...- Tem a palavra. pela ordem. o nobre
l>cP,uta«!o.. , . .
....0. Sr.Cétlar Tinoco {Pela ordem,--Sl'. Presidente,V. Ex.
acábou de· dar-me a .palavra:, Faltando, por&n....1)OUCOS mi
nutos p~ra ~rminal' a hora· destinada ao. expediente e .. não
podendo eu,' nesse lapso de· tempo, desenvolver as conside
.r~.(lue desejavs.; aduzir, pediria a V• Ex. que, dada por
fúída.a bom do expediente, me conservasse a i~riçio~
•. ;~•• ,""; "0.' ~ ("., ., '.' ',',. ' :,.. <~, ,
,..oSr.,PrHl4Hte- EsUfiad,a a bora deatilladaao.Ex:"
..pedJente. ; . .: . ,.. .... . .
. ',.vai:-ile pa~sar'~:Ordem'dcS dia, (Pausa,. . ,. :

.1" "0'

, Gomparecem mais os Srs.': '. ' '.;;' ,

. ..:~~n~e8·Táv~ Luiz 'l'i~eU, 'Leandro Pinhei~~,.·.J~
'quiJit';Magalhães.. Lino 'Maimõdo,·CariosReia;.Ru8oNaPolelO,

.... :P1EW·~~GaiOSO;'Leio .SampaiO.. Fi8'l1eiredo Rodcigueéy, Silva
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:t,.eal, M~ins Veras, ~ginaldo Cavalcanti, iFerreira. d~
Sousa, Alberto Roseli, Odon Bezerra, Irenéo Jot!ily, He
recUano Zenaide, Pereira Lira, Luiz Cedro, Mário DomiD.
gues; José de Sá, AIde Sampaio, Sampaio Costa, Antônio Ma
chado, Leandro Maciel, Augusto Leite, Deodato Maia, Mar
ques dos Rei,s, Clemente Mariani, Magalhães Neto, Arlindo
Leoni, Artur Neiva, Leôncio Galrão, Atila. Amaral, Homero
Pires, Manuel ,Novai&, GBeno Amado, Fernando de Abreu,
Carlos Lindenberg, Lauro Santos, Rui Santiago, Amaral Pei
xoto, César 'Einoco, Alípio CostaUat, Fernando Magalhães,
Fábio Sodré, Soares Filho, Buarque Nazarelb, Melo Franco,
José Braz, Adélio Maciel, Martins Soares, Negrão de Lima,
Gabriel Passos, Odilon Braga, Raul Sá, João Penido, Ioã&
Beraldo, Policarpo Viotti, Licurgo ,Leite, CelsG Machad(),
Bueno Brandão,Jaqú~ Montandon, 'Rodrigues Alves, Moraill
Andrade, Vergueiro CéSar, Cincinato·Braga, Cardoso de Melo
'Neto, Morais Leme, Henrique 'Bayma, José Honorato, Domin
gos Velasco, João Vilasboas, Francisco Vilanova, Plínio Tou
rinho, Antônio Jorge, Idálio f=.ardenberg, Simões Lopes, Mau
ricio Ca.rdoso, 1?edro Vergara, Raul Bittencourt, Aeir Me
deiros, Ferreira Neto, Edwaki Possolo, Mário Manhãe8. Mil
to::J. Cnrvalho,Augusto Ganino, Euvaldo Lodi, Oliveira Pas
sos, Davi Meinic.k:e, Morais ~aiva, Nogueira Penido. (91.)

Deixam de comparecer 06 51'5.:

Moura. Carvalho, Freire de Andrade, Valdemar Faleio,
Veloso Borges, João Alberto, Augusto Cavalcanti, Pereix..
Carneí1"O;Olesário Mariano, Oscar Weinscbenck, Pandiá Ca- ,
lógeras, AleixQ Paraguasm, BelmlrD de Medeiros, PIfni6 Cor..'
réia 'de Oliveira, Teotônio Monteiro de Barros, Zoroastro
Gouveia, .carlota, Queiroz, ,Abreu Sodré, '..AntlôDio Covello,
AB&is Brasir, Gilbert Gab&ira, Martins e Silva, Armando Lay
dner, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Roberto Simoos~n. (25}.

,ORDEM DO DIA

,. O SI". h_i4ezau - A ,lista. de presença acusa (, compa
,ree.lmento :4&;' 229- 'Srs. ' Deputados.

, Vai-~ pra:Cederá votação da matéria COnstaDte d$ or~
dem do dia. . ,
" , .. ' '11

Votcçdodo requerimell.to n. ~:6,,~, i93.i, di>
8r.':Todo Vitdca, p-eâindo ao imercão.' na Ata, de te
leg;.ainiu relatifJ08 a rt!:Ívin4ic~6e8 poJetdria8
(ducw'clounica. ) (t)

. . Aprovi.do.

O Sr. h.aldeDu'-Não havendo na Ordem do dia nenhum
asSUnto' depén1ente da deliberaçãó- da Assembléia; dou a

.palavra ao Sr; Deputado Leví Carneiro, primeiro 'orador
inscrito,.paralalat:.em .explicação pessoal.
',' : '~~do,",ausenté' o' Sr. Levf Carneiro-dou a pa~vra
ao .Í>eputado imediatámente inscrito.

:::: "~:(f;) Os ·~e;rámmas':: ,que se ~f~re:' o reque~~entO
.. Publicam-se ,DOe Documentos. ,. Parhu:nen~es ,re!er!,nteaã

Constituinte'(Ann.ezoa 'tIoa Annaea·d4 A. l! .. C.Ofl8títumt~.)
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Tem, a palavra o, Sr. Gwtraeí Sílveira.

Ó Sr. Guarací Silveira (Para. ezplicaç40, pessoal)
S1".. PresideriLe. meus, nobres colegas: O assunto que me traz
a' esta tribuna consta do, programa. que levei ás urnas em
3 de Maio. ~ uma questão que vem. de muitos anos, preo-
cupando, o povo brasileiro ~ á questão do div6rcio. ,

, Uma assembléia de juristas de grandes mentalidades,
que teem estudado o assunto ,com todo o interesse, parecerá
estranbo. que aJguém, não tendo cursado as aulas, de Direi
to, venha !alar s4bre êsse magno problema. Entretanto, Sr.
Presidente, os 18 anos que tenho vivido em cont.aelo fntimo
com o POW autorizam"me a dizer que a Assembléia Nacional
Ccmstituinteprecisa encarar a matéria, quaDdo mais Dio 18Ja.
para, atastá.-l:ldo textooonstitueionaJ. deixando que soluQAo
lhe seja dada em legislação ordinária. ,

NIo,venJv.).SF.Presidente. tratar do aspecto jurídico.
Aqufno Rio o Dr. lIetior Lima,' em fulgarantes ·arUsos, e há
pooeoteDJpo, emS. Paulo, o eminente patricio, Dr. MenotU
deI Picchia, num' bem',elaborado., livro .esgotaram o' assun-
to, respondendo êste 80 padre Leonel 'Frapca de tal maneira,
que a simples leitura dessa obra basta para se compreender
que o proúlema já está resolvido Juridicamente.

'O sR.1uNto ,4TOl"PILT - Na ~h01" das hipóteses, Da
opinilo de V. Ex;, que creio siricerá,a queaflo'est4 c0ntro-
vertida. Be80lvi~ nuncal -

O SR. GUARACI SILVElBA -Parece que' o DObre eohIa
acl'edita' que '6!se caso .cS estan reJOlvido qwmdo ,o divórcio
for aceito p« tod8I as naclSeI, dO QlUDd().,8i asatua, ",direi
que, paraiaso, falta. muito ,pouea, ~,com a adoQio
pélaBo;ivia e Argentina sómen1e quatron8.ÇÕeS do mundo
ainda não adlDiUram .o div6rcio' em sua legislaçio: o Para
1\181, aColombia,&ltalia e o Brasil•.

O,SR. lfA0.ALBÃB8' NftO - V. Ex. '16'.esqueee de qúe M
~que o.~otaram do há muito tempo, ,,,cb~ de
pensar em relegá-lo.

O SR. lRDto J'OPPILY -- Alnda mesmo que outras na-.
e6e8 tenham adotado o divorcio, será bastante para afirmar
se que a medida é, b6a' Estar' ala de acórdocom as Deeelt-
síc!ades do Brasil? Niol ' ,
'O~SR. GU.ARAêISILVElJl.i-é)uero· 4lzer aos meus

ilusu-es..colegas que. desta tribuna. com om~imorelPeito.
'J'e8I)Onderei a todos os apartes QUe ,me SeJaIQ dados, na reali

dade com o timde' ilustrar ousunto e nIoéom ode fnf.er..
romper o,curso de miDhu idéiás. ,'" ,
:. ", ,O. Sft. ~~JOFPII.Y - Nio estou intemompendo o cur
80~ idélD do nobre: orado~., Dou,aparte.; se "V ..... Ex. Dlo se
,:n:~m'_CO:J,êl: ~vez ~Ii&mat.érla ~a_ fraco,

e e J , me', ar •. ' ,,' , . " , " , . " ' ",' '
" O,SI\. HAoALHÁBs NETO ~ Atendendo ao convite' 'que' o

iluStre:oradOr': acaba 'de. faier' deiriostrandoo"seu 'iDtu!to de
,.elucidar aquêles qua tenhimÍ ,d1iVidasi ,euaparlearia per
!UJ;l~~d~;'a S •. Ex.a.QUe resultado!, chegou, -da ~editaeão
J)1'Or~a'''''que' e'ertaatenteI~:elitr~~~ es ·ooncettos,de
RoDSe~eltacerea do divdrelo. . , ' ,,' ",' '
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. O SR. GUARACI SILVEIRA - Eu disse, de inicio, que
não vinha t.rataI' dn matéria jurídica; deixo-a a outros ilus
tres colegas, que "irão, desta tribuna, pró ou contra, apre-
sentá-la ao auditório. .

O SR. MAOALRÃEsNE'l'O - Roosevelt encarou-a seb o
aapecto social. . ~..

O SR. GUARACI SILVEIRA - Apenas quero, como disse,
trazer á apreciação dos colegas minha experiência, em t8
anos de vida em contado com o povo.

O SR. LuIZ SUCUPIRA - Com certa parte do povo, deve
V. Ex. dizer; porquê, pelo próyrio crédo que abraça, está
afastado da maioria dos. brasileiros.

. O SR. GUARACISILVElRA- Deixando de parte, Sr.
Presidente, a afirmacão do ilustre colega. qúe desconbeee o
meio em .que vivo, direi que o divórcio, depois de empolgar
todas as naÇÕes do mundo, sendo aceito por quasi todas, ape
nas, .' como já afirmei, deixou· de ser adotado por uma'minoria
insignificante de quatro DaÇÕes•

. O Sa.LUIZ SUCVPIRA - Minoria ·que 'mnito .noS honra,
como. dizia Rui l3arbosa. .
. O SR. GUARACI , stLVEIBA.- Creio, portaDio,.QUe

qualquer' dJseussi.a, sob prisma, leria. iDótJl. ,
Um argumento, usado 8Õbre o div6rcio,pelo padre Le0

nel da Franca é o das estatísticas.
Apresentou S. ·Revma. estatísticas abundantes, para mos

trar os frutos deletérios 60 ,divóreio,aegi,mdo' sua opinilo.
O SR.. XAV1ER"DE OLlVEIRA - EstaUsticaà que, alia$,·.Vossa

Ex. nlo poderá contestar.
O SR. GUARACl Sn.VEmA.- Há. entretanto. uma,p~

te das consequências da auaencia do, divórcio. que nãc Pode
ser apresentada pelas estatísticas. 'P,ara eab. divórcio ~.DO
minimo, 'um caso de maneebia, no 'Brasil, quando ,nio· do
dois casos, além da enorme quantidade de rJlho.f JJegftimo.f
ou adulterinos que arrastaria o estlBDJa que. lhes•vem da
infelicidade dos pais e maldade das leis. .

OSa.·' LUIZ SUCUPIRA - E··uos· países "em que' '~" div6r-
cio nioexiate mancebfaf " '. i,"

O SR. GUARAm siLVEIRA -.Já pârgunter:,a -Uustres
Deput.a<los com assento nesta Casa si nioé>verdadeqoe "Para
caso' de div6!'cio,eíltre' ilós, 'há um' caso :de" m8DCe!Jia. 'eeniodois.' '. .,.. . . .; ',1',' . '". .

Foi-me' respondido que era muitOdlffoítresolver ·'1180
num país onde 'quai"t()dos· 08 •bomeu. aio' ,polf8amot:. 2; pre-

· cfsG, entretanto,·'Sr• .PresIdente, eonskIerar:de qa8"mmelra
o.nos~opovo esu.. OOIltemplaDdo a lei 'que ~tmp~:.o uso, do
divórcio.' '. '. .~' " ",'.. i'.' ;.:' f: .•

Por outro lado, si nIó'existe noBrasilô dl_te,..p0cf6
remos afirmar ,que n!o existe d.dinúto~·mas.:~:d8 .f*tQ.

· ..' 'O'SR, X.WI~ 'DE OLtVEm&·o;.;..·~O .~e' V.:É%.qtier. ê~ eoDlÍl:.
tucionalizar. a prosUtu1(lio.' . .;. 'I' .

· .. O ~SR. GUAJlACI"SlLvElRA :......áe·.isso<é .'Ve~e.todOl
os 1lafse8,men~ quatro, constitueionàlizaram ,ap~,t~folol
Temos ;'Sni•. DePutadoS', .~ín .nosso país; um. dos, m8fs>dolora
sos·;diY6reiol. eDDheeidos no munffo~IClu~16~·G:·aoobemdo·pe-
las nossas leis. : .:~. 'i;' '.';). ,;.;,-; .. ' :.");,/.. ".
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Temos, Sr. Presidente, divórcio que podemos chamar. o
divórcio a bala. Podemos mostrar de onde nos veiu esse
divórcio a ·bala. ,A leitura de alguns textos das Ordenações do
Reino nos habilitará a descobrir a. origem dêsse triste di
vórcio, que impera até hoje em todo () pais.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Inclusive nos países que têm
divórcio constituido.

O SR. GUARACI SILVEIRA ...:... Diz o repertório dasOr';'
denações do Reino, in loco;

"Pena de morte para mulher adúltera.
Marido que acusar sua mulher de adultério, e ela fOr

condenada á morte, haverá todo o seu d6t.e.
. Marido que achar sua mulhe~ em adultério, a póde ma-.

tar. a ela e ao adúltero. .
Marido, que provar adultério de sua mulher pode lici-

tamente matá-la. .
Marido que matar sua mulher ou o adúltero póde levar

ajuda consigo.
Marido plebeu não póde matar adúltero nobre, 'fida~ ou

desembargador que achar ~m adúll.ério com sua, mulher" .
Isto, senhores, vigorava. em 1186, num país intensamen

te. religioSo ..:- Portugal, onde a religião vigiaVa aconfw;áo
das leis. '

O SR.·lRBNto J'OPPILY - O orador está. muito atrasado
nas ciWjÕes.

O SR. GUARACt SILVEIRA - A oitação qu&'fiz foi do
repertório editado da.legislação do Reino, ordenada em2 de
setembro de 1786.' .

O SI\. lRENtoJ'OPP1LY - A legiSlação é que é atrasada,
completo o meu aparte,' para ..não; parecer menos delicado. .

O SR. GUARACl SILVEIRA - Indústria amparada no
da para mostrar que há muitos séculos está adotado' o di
vórcio abala que impera em nosso pais.' . .

O SR.XAVIBR DE .0t.1vEmA- Inclusive. atualmente, nos
. países di\'t?rcistaB. . ....,., ' .' .'

O SR~ 'GuÁltAct SILVEIRA'~Em nossos dias, embóra
isso nio seja taxativo nas leis, o homem que mata sua mu
lher por 'adultério póde contar, antecipadamente, com a. ab-
solvição no juri.' . • .
. '0 SR. MAGALHÃEBNm - V. Ex. deve concordar que o

elemento passional é o fator dominante em tais crimes. e Dlo
desapareceu nos países 'onde h' div6rc~o.

O SIl. GUARACt SILVEIRA - Responderia a V. ,Ex.
que apeDU com o divórcio e, casamento ,DO Uruguai êsses
erimes diminuiram sensivelmente DO Brasil. . .

O 8R. !lLwALHÁE8 NE'l'O -- Porque os amancebados se S&-
param a bala't .

. . O SR. GUARACI 8ILVEI!\A-Nlo. Porquê descobriram
um derivativo que evita o orime. ..... . .

O 8ft. XAVIBR 1>2 0I.mmlA - Permita oerador um aparteó
No U~i, hoj~ .êS&és divórcios ·e. easamentoseonstituem
umailidústri'a rendosa. ~ umeomérciodeprostiluieãocomo
êsse,qUe"'{. Ex. quer introdU7.ir aqui, com.suaS 'id~ias~, ' ". '. "'. ,

O SR. GUARACI SlLVEUlA.- Iilddst..-ia amparada'DO
Brasil como remédio de males soeiais, infelizmente. . .
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Ora, Senhores, 'seria necessário, para arrancar uma
página vergonhosa da nossa história criminal, que não se
pemitisse mais fosse homem absolvido, qualquer que
fosse a natureza da paixão, quando matasse a 88p6sa
por adúltério. Continuar com êsse princípio, e, ao
mesmo tempo, abrir uma única porta ao cônjuge para
o casamento perante a Igreja e perante o Estado - a
morta da espOsa, Berá um verdadeiro crime cometido pela
elite que governa contra o povo que é governado.

O Sa. MAGALHÃES NETO - Mas o fator de absolvição
,nêsse caso é a ausência de capacidade de determinação dos
próprios átos, que tanto existe nêste como em outros casos
BUJDerosos. '

O SR. GUARACI SILVEIRA - Nêste, porém, invocado
com muito mais força do que em qualquer outro e recebido
com simpatia pelos jurados.

O SR. MAGALHÃES NETO - Não há duvida.
O SR. GUARACI SILVEIRA - Partam08,portanto, Sr.

Presidente, do princípio de que· já temos no Brasil o divór
eio a bala, qual seja a absolvicão do homem que apanha sua
mulber em flagrante adultério 'e que póde, conciêntemente,
tirar-lhe a vida, porquê nunca lhe será cerceada a liberdade,
antes, .êle tem a.certeza de que poderá novamente casar-se,
perante a Igreja, perante o Estado e com apoio da sociedade.

Não há,. na teologia, impedimento de DOVO casamento
para aquêle que mata mulher por adultério. Nem tão poueo
a lei civil proíbe o novo casamento para aquêles que usam
dêsse recurso, uma vez' que ainda não se quis conceder o di-
vórcio ao povo. '

O SR. Acm MmEIROS - Os que têm dinheiro pMem até
conseguir anuIaçãode casamento, casando-se novamente,
dentro das próprias leis civis do país. Quanto á lei eele
siastica, ainda. é peior.

e Sa. LUIZ SUCUPIRA - V. Ex. não conhece a lei ecle
siâstica; Por isso não deve a ela referir-se.

O Sa. Acm MBDEIROS - Tenho visto o que se passa, e
V. Ex. não póde duvidar da minha palavra.

O SR. GUARACI SILVEIRA - Temos atualmente o di~
vórcio e o casamento no Uruguai. Os nobres colegas conhecem
bem isso. Há pouco uma estatística daquêIe país anunciava
que dois terçOs dos casamentos ali realizados eram proce
dentes do Brasil.

O SR. XAVIER DB OLlVB1RA - E entAo?
O SR. GUARACl SILVEIRA - Que significa isso, Senho

res?Disseram-me que era necessário até aos homens mu
dar, trocar a sua pátria por outra, naturalizando-se parapo
derem ali se casar. Não sei até onde ' v3i a verdade disso.
Não pude conseguir dados precisos. .

O SR. XAVIER DS OLIV'EIRA - Posso dizer a V. Ex. que
não é verdade. '.'

O SR. GUARACI SILVEIRA - Agradeço com alegri~ a
informação de V. Ex. Entretanto a ausencia de um dispo
sitivo que permita o divórcio entre nós está levando cente
nas de brasileiroS' a buscar em outra nação c remédio para
urna questão que n~o" depende da bOa, vontade déles. '
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o Sa XAVIER 0>8 OUVEJRA - VOU apartear por intermédio
do nobre· colega pela Baía. porque o orador só aceita ap81'.,.
tes de .S. Ex. .

O SR. GUARACt SILVEIRA - Tenho imenso prazer em
receber apartes do meu nobre colega e distinto deputado
pelo Ceará, Sr. Xavier de Oliveira. Sómente peço a todos
gue não me interrompam o pensamento, porquanto preciso
chegar ao rlID dos meus taeiocfnios.

, Naturalmente, os nobres êoll"ga5 não hão de querer in
terromper a sequência do meu pensamento. Em todos os
termos de períodos, estarei pranto o ouvir e a responder GI
apartes:', 4lUe muito me horam. Creio ser de justiça o que
peço.

08Ro IWw.BÁa ;NE:ro-PerIe,itamente.
O SR.. GUARA'CI SILVEIRA. -Não quero, Sr. Presiden

te. me deter no di....órcio· e nos novos casamentos no Uruguai.
Nós tamDetD' temos o divórcio a que sere!eriu um ilustre
colega - o div6rcio eclesiástico.

O Q\. XAVIBI\ M' OLtVBIM - A autoridade ee1esiástica
1flio' faz diWrefos•.

{JK:SR.~ -:t uma blasfêmia do orador.
O SB.GUAIlACI m'VEIRA - llefiro-me ás anulao6es

de casamento. Também ,chamei divórcio ao delquitA com
11CW1) euamento no Uruguai, que divórcioDJo é.Desejo p~
cisar Um ponto - é QUe, &m geral, essas anul~ de casa-,
:merrto -retigioBO'-do se "dIo' 'qwmdo" um' casal estf. viv8Ddo
bem e descObre ·uma 'CltRJStIo de eoncfêDCIa que posa sepa
ri-tos, mas stm, quàndo de,tato.fi existe a separaolo. EutIo.

. procuram um elemento qualquer de' nulidade, tornam Bem
efeito o casamento e, depois, consorciam-se noVamente, á
face da .JsreJa.
,~ COIltentesi qualquer dos meusil1l8tns -eoleps

cUa!se' um só c:so. noJJragll, de anulac;Ao de easamento peJa
lei eclesiástica. quando os CÔnjuges ainda. mendo -juntos. m0.
tivado. ,apenas por uma questão de conciêncla.Quasi"sempre
a .anulação vf!mpararegUIar uma, sftuaçlo de rato e não ,para
verificar uma, questão.dedireito.. .

. ,&'SR.·'!rl0lW8 A!mRAJ)B - O orador permite um aparte!
O SR. Iam-.-to Jopnr.,y - Declarei a S.E%. que nIo o in

terromperia;;desder'PQl'ém"qne o orador apelapnra'os cat6-
licos" acho ,que o devo apartear. . ' .

O '81\. GU.ARACI .Sn.VEIRA - Peço a V. Ex. que
, ag-.ntrde'~.à vez: Tem a palavra primeiro, o Sr. DeputadCJ

Morais Andrade• ,
O' SR. MORAIS AJmItA1)B- O orador disse que desafiava

os seus colegas para lhe citarem um,:único·caso de oasalvi
vendo ..bem. mas quetivessé o seu casamento'anulado perante
a Igreja Cat61ica.'pelo,fato de,nuiidade substancial dêsse ca
samento. Não é assim? Quero; entio d!%el' a.S. Ex. a ,se-
guinte: se conhecesse Q direito canÔnico... .

O SR. IRENtoJoFPILY - Não éposilível que'Dão conheoa.
O ,SR.'MORAIS ANDRAnB- ••• 'saberià·que'uo Código, de

direito CanÔnico está escritó que qualquer nulidade de ea:
sarnento deixará, de' tsr. efeito, jurídico, si os, esposos, a ela

, não-· recorrerem; si os esposos, vivendo bem, ,continuarem
nessa, eJCj.Ptêncía :.comum,be:n -levada,' cessa·desde"logo·o efei
to da nulidade.Éo preceito, do Código Canônico, "de modo' Q~e-
o desafio· de- V. Ex. 'não tem sentido. .
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O SR. GUARACI SILVEIRA - Antes de dar a palavra ao
QUtro aparteante, querO agradecer ao nobre colega, que velO
mostrar· á Ca."a uma cOIsa de que me havia esquecido: 
que a Igreja Romana, muito cautelosamente, já predispôs
para que a anulação. só viesse a valer quando os casais já.
não pudessem viver ,juntos, quando existisse um c..ivóroio
dA fato. .

.O SR. MORA!8 AND1\ADE --. ~ uma injúria que V" Ex. faz
ao credo católico. A igreja não procura agir cautelosamen
te, como o nobre orador diz; a igreja estuda o fenômeno so
cial em súa realidade, na verdade da sua existência. •

O SR. GUARACI SILVETRA - É isso que devemos fazer _.
dentro das leis ~ivis, para prevenir, como :: lei 'canônica pre
vine, ás dificuldades. Precisamos estudar, como o fez a igre-
ja romana, as dificuldades quep6dem surgir no futuro,
dando-Ihes antecipadamente o mesmo remédio.

O Sa. LVIZ SUCUPIRA - A lei civil dá os mesmos ~em~
dios.

O SR. IRENto JOPFLY - Quando fÔr oportuno, desej.)
dar O meu aparte.

O SR. GUARACI SILVEIRA - Tem a palavra, agora. o
Sr. Deputado lrenêo' .ToffiIy.

O SR. lRENto JOPP'ILY - V. Ex. citou que a igreja anuIa
va casamentos. e js~ com certo tom. que foi recebido por
algUns com escandalo. Pergunto: de quantas nulidades ou
anulações de casamentos tem"V': Ex. noticia!

O SR. GUARACI SILVEIRA - Há pouco tempo, os
jornais anunciaram 286 anulações em andamento.

O SR. IRENto JOFPILY: - Em que prazo'?
O SR. GUARACt SILVEIRA. - No prazo do ano eclesiás

tico,' certamente.
O 51\. IJumio JOFPILY - Emt.odo o mundo. Agora veja

V. Ex. quantas foram as nulidadeet de casamento pp'rante .0
Código Civil'! ~ prooiso ver isto tudo e não trazer, aqui para
a tribuna asseverações dessa ordem, corno se a igreja ti\"es8C'
uma válvula de eseapação para a sua lei 'em anular casa
mentos.

O SR. GUARACt SILVEIRA - Está no co~o. As
nulidades civis no·Brasil são· o div6rcio dos poderosos.
. OSR.L"\BNOO JOPPILY :....- Não está no consenso de nin
guém. E a prova de que não está, encont~-se 1l0~ fatos.
V. Ex., que traz á Casa argumentog desta natureza. devia
ter 'vindo armado de estatísticas, porquê a Assembléia Dio
aceita: bem os argumentos•

O SR. GUARACt SILVEIRA - Sr. Presidente. bá .Uala
qUestão que tem .servido no Brasil de tabúpara evitar o lJi
võrcio. É a proibição religiosa -'alegam ~ estar contida
no Evangélbo. .

Quero aproveitar a oportuni!Iadepara ler uma página de
um~e610go católico-romano, Scavini. Diz, êste autor: .

lndissolubilidade do matrimôilio - A fórmula que
·resume e sintetiza a doutrina católicasôbre o. matri"
.mõniô é a seguinte: um 86 com uma 86, e pa1'Q 8emyre. '

Es.f.a' doutrina é conforme1lo direito nlltural (por
qUê o amor,. qu~ é- essencial ao casamenfo,. nãu pode

. subsistir, senão. com aeondic;ão de ser perpétuo) ; •••
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(Interrompendo a leitura) :

Notai, Srs.- o aroar é essencial ao casamentol E
quando êle desaparece com o adultério?

OSa.LUIZ SUCUPIRA' -- Isso não foi dito por Scavini.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Eu providenciarei para

que sejam destaeados08 meus comentários. (Continuando a
leitura): " .

••• e ao direito divino-positivo (como ~' deduz
dos seguintes lugares da Sagrada Escritura: S. Ma
tbeus, v. 31-32; XIX, 3-H; S. Marcos, X, H-12; São
Lucas, XVI, ':'8; I ad Cor., VII, 10, H, 39, etc). Afir
mam, porém, certos autores acatólicos que Jesus Cristo
Jlermitiu a dissolução do matrimônio, no caso de adul~
tério; mas o teó~ogo D. Miguel Sanehez refuta-os,. do
seguinte modo, em carla, dirigida a Alexandre })umas,
filho: ,·Se desea desenganar-se, lea el Evangelio de
San Mata0 (cal'. XIX) y verá que Cristo, tratando ca
balmente esta misma cuestion, conÚ'3tando á los judios,.
que se la babian propuesto, dice: i) que se Moisés
permilió el divorcio á 108 Judios fuépor ser ellos de
durocorazon; 2) que, segun lo estabelecido por Díós,
ai principio estono fué asi. ó no se permitia elre
p.udio; 3) que 'en virtud deI matrímonio. los que se
oasan son dos' eu una carne, y que loque Dió! unió no
lo separee1hombre; 4) que es adultero tanto el que
repudia á sua mujer para casar-se con otra, coma e!
que se casa eon una mujer repudiada. Isso se esta
reprobar el divorcio? Es posible condemnarlo en ter-
minos más explicitos ycon may"r elaridad? Como
pues se atreveU. á afirmar que Jésus no recbaza en
absoluto el divorcio?"

Apesar, porém. desta resposta tão concludente, a
verdade é que os lugares de S., Mateu8, V. 3i ('I 32 e
XIX, 9, pela forma como se acham redigicos, oferecem
uma certa dificuldade".

(Interrompendo a leitura) :

Vede Srs. Deputados, o próprio teólogo Scavini confessa
que a resposta não remove as dificuldades.

O 'Ba. MAGALHÃEs. NETO .:.- Que prova isSo?
O SR., GUARACt SILVEIRA - V. Ex. espere.
Prossegue Scavini:

; "Várias hip6teses têm sido formuladas pelos teõ-
{ogos para' explicar aquelas palavras do texto: ezcepta
(ornicationu' causa - nUi ob (ornícationem;, sem,
contudo, deixarem 'de afirmar, unanimemente, que
não ,podia ter sido intenção de Jesús Cristo ,permitir
o diyórcio, ainda mesmo no caso de adultério;

(Interrompendo ,a 'leitura):
Vêde senhores! Visto que a Igreja proíbe' o divórcio, não

era possível que Jesus o tivesse'permitido, ainda que ,~ texto
seja claríssimo! " ". , '

, '.

,I

;(Continuando a leitura).:, '
. 'alias não teria o Redentor contraposto a sua moral
, á moral gentilicae'á'moraljudaica; nemhllveria res-
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tituido o Matrimõnio á sua antiga pureza e integridade.
Essas hipóteses são 8S seguintes:.

{) 88 palavras e:ecepta (ornícatf.o1'l,'u caUln,etc••
foram provavelmente introduzidas no texto blbliw
pelos adeptos daquela escola que. no tempo de Cristo,
sustentavam que o matrimônio pode ser dissolvido, por
motivo de adult.ério,para assim argumentarem com
a autoridade de Jesús Cristo, em favol" da sua opi
nião. Esta bipótese· deve ser reíeitada: porquê é gt"8
tuita; e porquê se opõe ás regras da hermenêutica
bíblica.

(Interrompe a leitura) :

Eis as exp1ic~e.s forjadas e destruidas pelos próprios
te61ogos católicos.

CContinU01UÜ:J a leitura) :

2) Nas passagens de S. Mateus (v-3i; XIX. 9)
há uma tradução infiel, provavelmente devida aos co
Pistas; porquê tal ex~ão com cerleza que Be não
devia encontrar no .original: o que lá devia esfhr é o
seguinte: pecará todo aquele que repudiar sua mulber.
ainda mesmo no caso de adultério. Também em opi
nilo dlWera 8pr rejeitada, por enfermar dos vlcios da
primeira.

(Interrompendo a leitura) :

1: mais uma explicação !aIsaque se destrói.

(Continuando. a leitura):

~) QuandoJesús Cristo disse: todo aqu~lE' QUe
repudiar sua mulher eeasaT com outra, pecará. exct>!.&
no caso do adultério - qufs tão somente afirmar QUe
Moisés não permitia o repúdio, senão no caso de adul
tério; tmra. desta. íorma.dar. razão li eltCOIa de
Schamai. Porém, t:epoi& de assim haver interpretado
a lei, pennte os Judeus, que o interrogavam, deu aos
discípulos. quando se achou a sós com éles, 08 pre
ceitos duma nova e mais santa lei, que i!lclufa a in
dissolubílidade do vinculo conjugal. Esta. h!pót~se
é indef'ensável, pelas razões seguintes: .a) não é certo
que a palavra (eoditatem se deve entender s~mente
do crime de adultério, . como queria SCbamai; b)
Jesú8 Crísto, dirigindo-se aos 1'ariseus. opõ~ a sua
moralã mot'al dêles, como se deduz das palavras:
dico aut~ 'Dobis, ete.

(lntenoompendo alt'tturà) :
Ainda aquf o teólogo afirma quP. Je~ deu o p~n88men

to d61e mesmo: Ego autem dico 1)obi.!. :t a ~rceira explica
ção tentada sem resultado'

(Cont{nU4lldo· 4leittu'a) :

")As palavras nili 100000icatione. catUa não a1etam
o segundo Inciso do .te%to, mas referem-se exclusiva
mente ao· primeiro. O senUdo é êste:' Ninguém po
da'separar.;.se de sua mulber, senão por motivo de
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adultério; mas, todo 'aqllcle . que se separar de sua
mulnel', ainda Que seja por motivo de adu:tério, não
poderá ,casar com outra: e aquele que ousar éasar
eom a mulher repudiada" ainda' que o. haja sido por
motivo de adultério, seráadúItero. Não se trata, por- ,
tanto, da separação quoad vinculum, que afell1 a es
sência mesma do matrimônio; mas apenas daeepara
·çãoqucad tltorum, que não afeta aquela essência. Esta

. opinião é que deve ser admitida e perfilhada,porquê
éa única que eXprime a. verdade. " .

O SR. MORAIS ANDRADE -Permita o nobre 'colega mais
um aparte. Eu queria pergUntar apenas a V. Ex. se tem
bem presente o auditorlo perante o"qUal está fazéndo o seu
discur~o. Positivamente, esta não é uma assembléia teoló
gica. Os argumentos teológicos de V. Ex., por mais "respei
táveis que sejam, não têm cabida neste recinto.

O SR. ADROALDO COSTA - Aceito a discussão mesmo nesse
terreno, para mostrar que, em face da teologia católica, a
indissolubilidade encontra apôio no Evangelho, •••

O S~ LmzSucuPIRA - No Evangelho de S. lrlateus.
O SR. AoROALDOCOSTA .,- ••• no capitulo i9·deS. :Ma-

teus. .
. OSR. MORAIS AP.DRADB· - O orador está colocando mal

·a QU:estão. . ' ..

O SR. GUARACt SILVEIRA - Se coloco, .isso é comigo,
meu nobre colega.

O SR. MORAIS A."lDRADE - Nenhum de nós, contrários ao
divórcio vincular. trouxe, até agora, para a .Assembléia ar
gumentos teológicos, de fé. Têm-se trazido argum~ntos s0
ciais, políticos,juridicos. V. Ex..J)ortanto. com"a"siJa ex
posição, está deslocando o problema, levando-o para uma si-
tuação injustificável. <.'

O SR. GUARACí Sn..VEIRA - Lembro ao .nobre colega
que· jamais vim á frente da· tt'ibuna advertir aos colegas que
discutam de modo diferente daquele que lhes apraza. Peço,
pois, que respeitem a minha atitude, como ,tenho respeitado
as de -todos os colegas•. No .Brasil o divórcio é uIna Qllestão
religiosa e eomo'tal deve ser encarada.

O SR. ADROALnO COSTA - RespeitO a -atitude' de V~ Ex.
e, como' disse, aceito a' parada .mesmo no terreno da teolo
gia, para discutir o_assunto .

..O SIL .GUARACt Sn..VElRA - Aprecio. imensámente a
atitude do nobre colega, que admir.o pelo seuespirito cris
tão e pe'as suas convieCões religiosas.

O SR. AoROALDOCOSTA.. - Muito agradecido pela genti-
leza de V" Ex. para' comigo. .

. O SR. GUARACf SILVEIRA :.... V.Ex. .sabe que sou Inuito
sincer.o .neste sentimento.. ' , . ' . ,

·,O:SR..MROALOO C08TA'-'~ ~erdadeníué'conflrmó~d .
1 ' ", •

.0 SR. ANES DIAS __ Peêo ao 'nobre orador que' me per:"
mita uma interrupção . Estou .de acOrdo com o .nobre cole
ga, Sr. Morais Andrade, quando tlíz"que' nio:l.eSf8.mos c aqui
para·;disc~~.ir,teologia.lO.,. assunto pode. ser..abordado seJb todos
~,.ponti?ª de ..-vista,·..mas.;.a ~~éia"!nãQ .tem':.tempo nem,
~mpetênciapara,,firmar.•a ,;exegese da ...,Bfblia. ;(~as;como..;

-~.e:n(di~~:·o·..nob;"~:I>epu~9: .~oal.i:lo ...Cq~~~m8!J'mo nesse
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terreno creio que o orador está mal colocado. Os D"áiores
teólogos protestantes, no momento, condenám' essa interpre
tação, baseados, até, no livre exame. de que' se serVe o ilustre
-colega. ' ..

O SR. GUARACtSILVF,:IRA - A~adeco o' aparte 'de
meu nobre colega Deputado Anes Dias. Isso é o bastante
.para que eu continue afazer a exposição dos conceitos do
-ilustre teplogo da igreja romana. ' ,

O Sã.ANE6 DIAS - Gladstone, que, como o orador deve
-6~er, '. •. I '

,o Sr. Presidente - AtencãoIEstã com a palavra o 'Sr.
-Guaracf 'Silveira,. ',

O SR.AmDs DIAS - ••i era;um grande estudias'o 'da.
.exegesebíblíca, com ,o bispo Middletown, seu companheiro
ode' estudos, estabeleceram que essa interpretação apresen
tada pelo nOQre orador está, errada" pelo seguinte: •••

O SR. GUARACtSILvEmA - V. Ex. permita: dei 11
-eenca ao nobre colega para um ,aparte, não para um dia-
-curso... :.

, O SR. ANESDlA8 - Vouchégara(\ fl!rmo. P: que o
'Prezado ,colega 'se. baseia num textó duvidoso, quando, 'a 'res
peito, bá.textos claríssimos~e toda a vez, preceitua a boa
'bermenêutica, que há, textos duvidosos 'e textos claros, de
ve-se, seguir' êstes últimos.:

, O SR. GUARACI SILVEIRA - O ilustre Deputado, que
me' honra com o seu 'aparte~ poderá depois ocupar a' tribuna,
e, então, ouvirei S. Ex. com todo, o prazer. '

O SR• .ÁNEs DIA8 -Perfeitamente. Ouvi já, entretan
to, todos os argumentos de y. Ex., e quero, agora, dizer':..lhe
que os textos de São .Marcos e São Lucas, como não deve
'ignorar, na qualidade de r pastor protestante, sio muito
.elaros~, , ' ,

O SR.GUARACt SILVEIRA - Vou citâ-Ios,mas V. Ex.
.está, a impedir-me que o ~aça.

I ,. •

" O Sr. Presidente (Fazendo 'OOZ' os tímpanos) - Atenção!
• . I .' ' ' .'

O SR. GUARACt ,SILVEIRA - Baseio-me em S.MateuS
'Porquê "êle, escreveu para os judeus,' e foi, entre os' juW3us
..que existia a questão dirimida por Jesús. ' ,

Ouçamos a interpretação quedá o,' teólogo Seavini.
Parl\ defender, a ,sua posiClõ,ti a,respeito do ,ponte' em, apreço,
-diz 'êle:, ,"As palavrasnisiifornicationem referem-se e:xclu-
-sivamenteao primeiro inciso: do texto. "

Por, esta ex'3gese o bomem s6 pode abandonar-a mulher
opor causa, de adultério, mas sem poder 'casar-se comoutrt:c;.

, 'Falhá oar8umento teolÓgico, 'porquê ,a Igreja Católica
~ermite separação ou desqUite li,or' muitos outros motivos.
Isso não se' daria se JeSlis'só'o permitisse por adultério.

Para mostrar qúe é 'cbntraas' régras' 'da herinenêutica
.essa exegese dó;textó darei:'uri!aOráQão,nos' 'mesmGiJ' têrmos,
pará sê tirar; 'se possível,'ft mesmai'deduf;ão., ,,' .. '

O texto é: - "Aqueie'êrne"anlUidonài:"SUimUlher. à nlõ
.ser' por ádultério':: e'casar oorivoutra;'~ccmete-adultério'li!' ~

, O símile que ven.Fdar I:é', 'o "seguint"e: ~"'Quemusà~de
:a:rma.de ,!ogo,a ;não, ser. em: legftima,deCesa;: e: atiraíllÔbre
:alguém, deve ser condenado". ,.' .' :~: .;
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Se a permissão da separação se refere, aper.as, ao pri

meiro inciso, diante desta. oração símile, que vai ser lida<'
depois pelos meus eolegasno "Diário da Assembléia", uma
única conclusão se poderia tirar: só é permitido o uso de
arma de fogo em legítima defesa, mas sem atirar. Refere-s8" ,
apenas ao primeiro inciso do texto..•

OSR. FERREIRA DE SOUSA - O argumento prova de mais.
O SR. GUA..l\ACl SILVElRA- Peço aos amigos que con-·

frontem depois. as duas .p:i.'oposições. Está provado que a.
exegese do texto, não corresponde á realidade dos termos.

Agora, senhores, quero levar o caso para o lado prá-
tico. ..,

O SR. FERREIRA DE SoUSA - Quando o trouxer para O
soeial, aí, então, a discussão será.mais interessante. '

. O sa. GUARACt SILVEIRA - Recebi, do Rio Grande
do Sul, carta muito interessante. Não vou ler' os seus têr
mos, mas' trata-se de homem que rdgistrou a firma e JD8I1
dou-me (exibindo) êste documento.

O SR. FmummA DE SoUSA - O registro da firma nio 6·
o da identidade nem da idoneidade do· indivíduo.

O SR. GUARACt SILVEIRA - Pai de famma, ficou com.
7 filhos, separado da mulher por motivo de adultério da·
parte desta. Trouxe então a mie dêlepara a' s08 compa
nhia,afim de cuidar das. crianc;as.Morrendoagenitora,.
viu-se só em casa com filhos, precisando deaIguémque de-

.les tratasse•. ~nja uma senhora, mas, no fim de algum
tempo ......:. é êle quem o confessa. - vivia maritalmente com·
a referida senhora.

Diz-:me então, na carta em aprêc;o: enquanto homens
de minha terra,- cujos nomes cita - vão .contrair novas;.
nupei8l$ no. Uruguai' e voltam para a minha cidade,' rece
bendo o conforto' das amizades das fam11ias, 'Vivo como·
amancebado porquê não tenho dinheiro para casar no 'Uru
guai. e a lei não me faculta casar em meu país.

O SJL· FERIum\A DE SoUSA. - Nossa lei também não reco
nhece êsses casamentos efetuados no Uruguai; assim,'o di-o
nheiro ~ daria solução ao caso.

O SR.· GUARAC!- Mas a sociedade o está reconhe-
cendo. .

O SR. .ADl\OAU)o DACOS'rA - Quanto a êsses casamentos·
de brasileiros. no Uruguai, êles são radicalmente inexisten
tes, inoperantes, em face da lei brasileira.

O SR. PLfNIo TOURINHO ~ Isso nós sabemos.
O SR.ADaoALDO DA: COSTA - Mas VV. EEXin·Tocam êsses

casamentos realizados no -Uruguai, quando os mesmos da
inexistentes .perante o direito brasileiro, porque o que re
gula a capacidade civil é a lei nacional. Não pooeriamoF
acatar' no Brasil êsses casamentos por serem manifestamen
te contrários á ordem pública e aos bons costumes,. visto
têrmoeaorranizaç!o da famüia brasileira baseada. na in- .
dissolubiUdade .. do. vínculo .. matrimonial:

. ·0 SR.GUARACt SILVEIRA - ~o derivativo que ó povc>
está procurando para resolver· a questão criada pela nega
~!o do divóreip em nossa legislatura.

O SR.' ADaoÁiDo ·CoâTÁ:~.~ a pretensa capr.Iegal que ~
:sociedade .procu.rapara· .essa .imoraliáade.· .' .
.- o SR. FEIiaEmA DB SousA .-- A· sociedade, não; o indi--
-vfduo. '.. . -
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o SI\. MAGALHÃES NETO - Os derivativos têm funeão 80-'
/Cial importantíssima.

O SR. GUARAct SILVElRA ~ Devem ser tolerados e
respeitados, então: .

O SR. CARLOS REIS - Na legislac~o brasileira, não há
~ontrato algum que possa substituir o contrato do casamen
to, que é /fui generis e solene.

O SR. GUARACt SILVEIRA- Não há quem não conhe
4;a em São Paulo, e talvez no ,Brasil, o notável JU1·isconsulto
que é Plínio Barreto.

Na secçáo do "Estado de São ..?aulo" - Vida Forense,
~screveu êle, em 3 de dezembro do ano passado, alguma ~usa

sObre o divórcio, que quero trazer ao conhecimento da As
sembléia. Reco,nheee nesse artigo, que a Constituinte está
procurando inteligentemente resolver a questão da famfiia.
Louva o govêrno da Itália, que está fazendo o mesmo na-
quele país. ,.'

Oueamos, porém, o ilustre escritor patrício:

"Comentando, faz. algum tempo,estattstieás ame
ricanas que denunciavam o decreseimo dos div6rcios,
manifestámos a esperanc;a de que n§o tardasse a acen
tuar-se. em todo o mundo, a r~ contra os maus
~slumes que se introduziram, dePois da guerra, na
vida familiar. Essa esperança nlo foi traída. Em vá
rios países, a reac;ão nesse sentido Já é lntem!! e, em
alguns, até violenta. A ItâlilJ. foi a primeira nac;lio
que tomou posiçãO definida em· face desse grave pro
blema. O nosso desamor ao fascismo, oriundo do seu
caráter desp6tico, não nos impede de réconbece~ que,
em relaçãO á famflia, êle tem feito obra salutar..Por
todas as maneiras. o govêrno italiano vem procurando
consolidar a famfiia e fomentar o seu desenvolvimento.·
Ainda há pouco, no dia 30. de out.. houve, na Itália,· uma .
festa a que chamaram "A festa das' núpcias", que diz
bem alto da açãO benéfica do fascismo em defesa da
famfiia. Naquele dia, efetuaram~se, na Itália, sob os
auspícios do govêrno, 2.600 casamentos. Os casais per
tenciam a todas as classes,· desde as operárias até as
aristocráticas, pas15ando pelas intermediârias, e, em
todos 015 casamentos, representante15 do govêrno e do
fascismoassistlram á cerimOnia religiosa. Em Roma.
'fez-se uma, cerimônia 156, .casando-se de uma. vez na
igreja de Santa Maria dos Anjos, 837 pares. Cada ca-

, sal recebeu um. presente de Mussollni:·. o seu retrat!>
'Com aut6grafo, uma no:.a de tsOO liras e .l:.ID& apólice
de seguro com os seis primeiroS prêmios .pagos • Á
tarde, os novos casais foram recebidos pelo papa. o
qunl lhes. fez um .. discurso e lhes doou várias meda
lhas.

A . importanoia social dêsse acontecimento não
pode escapar aos que, cheios de inquietações, acom
panham o trabalho de 'corrupção das velhas institui
~õessÔbre as. quais repousam os -alicerces da ::ivili
zac;ão cristã, que, é malS perfeita; até hoje, apaJ:'ecida
-sOhre a, terra. :tsse acontecimento abre novos hori
zontesna direção da~moralidade.Faz acreditar, :.nes
mo" queestamós'próximos de .retomar o· camillho do
bom senso em demanda do .equiUbl'io,perdjdo. Se &



,,f'amflia readquirir, em toda a parte, a solidez que l:'
furacão das ideologias extremistas lhe tirou,. teremos
rocba onde, para benefício geral, se 9uebre avága
'de: mahiquice quepàssa .sObre o mundo" Talvez não
precise viver muito quem tiver a fortuna de ver en-

,cerrado o reine do' impudor e do atrevimento. Se O'
exemplo da Itália vingar, e tudc. faz crer que vin~
rã, o desprezo ao casamento, que' é 'um dos' tracos de

,elegancia contemporanea, sairá da moda. Não muitO'
.longe estarão dia em que deixará de ser de bom tom
trocar de cOnjuge, como de vestuário, á, medida que
as estações se sucedem • Para breve será a época em
que se não. considere mais 'suprema distinção a au-
sênciade todas as 1istinl;Ões. . ,

, " O méSmo espíritO de defesa social, revelado pelO'
. fascismo' na'" proteção dá 'famfiia, encontra-se. feliz
'mente, noafl.teproieto deCtJmtitu4áo que a Comti
'tuinte Brosüeira'-vai ezaminar. Encontra-se, até•. com
ezcesso. Porqu~ o defeito principal do imtéproJétq
nessa, fJm:te, ,é . a" demasia, de cauteltu. 07a, itU/.o que
é ezagerado; ai1ida. méámo que .e trate déca.uteltu,
costuma ler npdvo.,~de mblo, diu correntu d~
ar, colaletat0da8 as frinc1úu diuportal.e Janelas..
'corre o perigo de morrer'as(izio.do.' .

, "Que'a CoIÍstitõiçáo eerqnéa famflia de· garantias
~lidas, é',mais CI\le razoável :'éindispeDSável. Con
vém que" todos saibam que a famflia é para a nação

'brasileira umá instituição sagrada. É 'Ótil que Dio
baja a menoréh1vida de que, na .estrutura social do
Brasil, at'amfiia' enl1"a como. 'elemento fundamental.
Parece-nos, .toda"ia,que, a organizàção da fam1lia deve
ser confiada. ~á':lei' ordináriá. As' condições de vída,não
cessam' demúdar e, a"famfiia sofre, ,naturalinente. a
influência das suas .múlações;Ao~ d&se
in~itut(. precisa' ser, atriboid8. a um podua. quem
seja fácil atender, aosreclarnos da vida.' . Ora, essa
facilidade encontra-se ,mais nas, assembléias' .ordJná
.rias ·que nas.~Constituinles. Um exemplo bastari. para
demonstrá;..lo.·A1 está a comburente questão do di
vórcio. Tudo, :P6de' ser.sustentado" tanto a favor como
contx-8 ~ Q.diyórcio,'in1cgl11l •. NeDi aos' partidários dêsse
princípio faltain' &rgumentospara preconizá-lo, nem

.11OS sens "adversário:s; escasseiam razões para comba
tê-lo ..De:ladb '8 lado; 'há muito que .dizer. O .proble

"ma', nlio:comporta, ,conseguintemente, soluçA0, radiea1.
, ,Tem-se ','qúé'· procurar "um ,terreno de concmaçio e
transàl;ão .. O radicaliSmo. quer de um lado quer de
outro~ será' cálaJriitoso•. '8· n.ecelÍdrio, ,que. 8etlelcubra

:,alquma ciiüa~e'1froteJa a lamflia8tm 8acri(tcar inu-
tilmenteas:~{timaadaa tl:núJeidei"raçadaa. ,84 o pro.:.

.ble,matem·':um' aapteto 8ociol, nao deiziJ, lambem, de
ter'outro {ndividtiaL.: que, tantoqúanio opftimeiro,
merece atenção. Se QSlJciedade eintereuatlaraa e.tà

'bilidade·'da·:(amaia, Mil- pode 'ler ifidi(erente ao 10
; /ri:mento;dO. ~w'm'em.b1"ó.t~'A: sabedoria .manda, que
,se ·:procurem coíleíliàt:;êsses" interesses, opOstos. M8&

...será· poSSí'V.e},!l"eope,~U~ão?:·~upomos:que.sim.. O que
'hã de-pernIcIOSo', nO; dtvórcro ·jntElgl'$lé 'o afrouxa

mento ~'(i9'; l!entimentô::..rálililíar-'Pela::facilidade em ,se
,~Ubértarem" os .eOIijuges" ,dpS" laeos~ "qlJlt' os "prendem,
:, :trã~forminldó 'OC8Samento .~'em 'ulp.à :estação -de passa-.·
,sém;:'em;vêz' :de:lser~~l~.óin(f·deve:;mna ,estaolo:terml--'>. ,,' , ' ,',' ,',
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.'nál- em 'umasiinples .pousada de caminho, .em vez
.de ser ci termo da viagem•. Ora, 'êsse mal pode ser evi
tado. Várias maneiras de evitá-lo têm .sido sugeridas.
Uma delas, ainda ontem lembrada nesta folha, em tra
balho do Instituto. da Ordem dos AdvoUadm de Sáo
'Paulo, paree~ satisfazer plenamente a êsse objetivo.
:t a que propõe o divórcio integral com a çondição· de
se .negar ao CÔnjuge culpado o direito de convolar a.
novas núpcias,. Com essa restrição, os .aventureiros
do' matrimOnio, os doentes de nomadism,o conjuga~
quàsão os maiores inimigos da família, não. poderã()
exercer· a sua atividade ,maléfica. Terão que se cón

.tentar com um só divórcio. Bastará essa perspectiva
para que o'divórcio se dispa de encanto aos olhos dos
que o namoram. O que mais seduz nele, geralmente,
6,. a possibilidade .de novo casamento. Fechada essa

.pol'ta de sedução, desap2.rece o. perigo que êle, ofe
rece•. As mariposas eos morcegos· do amor incons;'
'tante ,ficariode ,asas cOrtadas•. .Aealmar-se-ão. E a.
'1amfiia Dada sofrerá. TodoS lucrarão.. O escandalOo
deis . divórcios , triÍnestrais, cessará e não mais pade
cerá, na tristeza dosmatriDiõnios vitaUcios, acorren
tado á indignidade ou! tirania do outro. t> CO!UUg"
sem culpa. O, interêsse. ê;oletivo ·liarmoriizar-se-á com
u'individual.' . ..' .

.". ild& ilto.ífUuiima" é al6U1IlO. de leI tÍrdindria
enllo de ki comtitucitmol'. COfUtituição, que t2uli)'

- qUer 'reaolver. acaba embaralhando tu.do. Tenham
tento o, M"O. comtituinte,. Não múturem o, bU(Ja
lho, duleúordindrias ,com OI.alho, daComtituiçãD.
Aprimeirac01'at/em que devem te1':-- depoU d.efami
lilzrti,:o.do, .com 41 tempe,tade, D1'attfria6 - é a· de· .~
enifoe{Jarem ao trabalho, if&(Jrato, mal e.,enci.al. de ,e
"m-cà', nO a.nteprojeto, ·0 trigo comtitucional .. do ioio
M'diJUfrio.Só então,concluido êSse trabalbo, se-metam

,a..preparar o pão..comque o Brasil, ansioso e .trêmulo,
espera· matar .a fome de organização jurídica. que 00
devora....

. " .
O .ClUePUnio Barreto preceitúa. aqui. 6 _o divórcio re

médio~·e'o divórcio que venba impedir o conjuge de. malar'
aespOsá;':para.':se casar com outra,'perante-a lei e perante
a Igreja..'

OSR~ LlJIZ,SUcupIM --: NoS pafses'óride;exfste o divór-
cio também ocOrre o uxoricídio. ' :,'.,

O SR. GUARAct SILVEIRÀ. -'O d~6roi~'t\ reclamad()
como direi~ ,da. J:lulberabandonadâ; pelômarido e que não
tenha:as fÔrças do ,Cristianism'o verdadeirO -para. resistir a.
tentação.da naturezaenfêrma •.,:éde justiça que lhe -demos
um.lugarna soeiedade em vez de atir.á-Ia ã mancebia OU"
prostituição. ~ um direito· sagrado que reclamo. Ou iSSG
ou então terá de ~ver·com ,umbomem ,imundo de, vida, de
P~V1Ido.,de C()stumes,'.familiar dos.J~ordei~ásvezes,lk1a
c!1lando. a s1;1a ll8~de: ~~itindo;." enfermidad~ a seus
:fllhos. ou amdaentregar-se .•. :prostituic.iO ou á mancebia.
se inão·:tiver 'fÔrÇas,pararesistir'átentaçio"danafureza de...

,caída., 'fôrças tlUe- fal~m; inf'el~te, 'a'muit.os'-·bomei1Se
-JD1l1heres' nessas' Condl(,õesr.," ",,·'''t''I'''''.'''''· ,. "''''''': - :"l"{

.. ; .::;'()' SR'~' ADâOALOO,' COStrA·'.":- .'O::s~~··' Plúlio' ~~rra~' ~. r': ~~. .
.úinà·~8Õ1üÓãO ~pmêÓ'icasoêDí:'CIàê=J1â,iai úm' 'coíijtiiêgiloo~t:é .
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'e outro culpado. Eu pediria a V. Ex. solução para oca8O'
em aue os dois c01l.Íuges sejam, culpados.

O SR. GUARACJ SILVEIR.A - Quando os dois conju
ges são culpados, trata-se de duas pessoas pelas quais a so
ciedade não precisa mais zelar. O inocente tem direito li
prolecáo da lei. Quanto aos culpados a lei só pode interes
sar-se em face das consequências sociais.

O SR. ADROALDO CoSTA - O motivo do divórcio 6 im
pedIr o amancebamento. O remédio de V. Ex. nla o im
pede, porquê, uma vez concédido o divórcio. cada um vai
para seu lado amancebár-se.

O SR. GlJARACl SILVEIRA - O moUvoprimário 6
és~, em Cavordos inocentes que procurario novo casa
mento.

O SR. ADROALDO COSTA - Entlo. chegamos li diUrna
conclusão: o amOr. livre., '

O SR. GUARACl SILVEIRA -V. E%. está deduzindo
mal. A própria igreja de V. Ex. 8%ige o amt)r como COt1
,dição do casamento. segundo li em Scavinl a esta ilustre
Assembléia. Existindo adultério permaneceráporvenWra
o amOr'

Lembre-se o Dobre Deputado de que SIo Paulo dJ.ue
que o casamento é o símbolo da unilo mfsticaque existe
entre Cristo es igreja. e onde Dlo existe· amôr DIo existe
essa união mfstiea.

O SR. AculMEDEIR08 - V. Ex. permito um aparte!
O SR. GUARACl SILVEIRA - Pois Dli)~

O SR. AcIR MEDl!:IROS - Fui mal interpretado, de JDodo
que vou lêr. atranscriçio da Bíblia a respeito do que disse
há pouco. '.

O SR. GUARACl SILVEIRA - Peço a V. Ex. que de
sista de lêr. Já sei qui V. Ex. toi mal compreendido.'

O SR. AClR· MEDEIROS. - Não poasoficar inCamado por
ter, citado um Cato histórico. É essa a verdade. Não levan
tei aqui calú.nia alguma. A Bíblia diz, reõlmente, aquilo
~e .afirmei.

O SR. GUARACt SILVEIRA - Depois Cónversarel com
V •. Ex. •• • (Bilo••) Estamos. por agora, em assunto dite-
rente. . '

O SR.·AcIR MBDB1ROS - Então;. saiba a Cas:1 que tralrl)
documentaçlo a propósito do que disse. Os. gntQ3 que aqllí
le fizeram ouvl~ nAo expressam, portanto, coisuulgurna.

o SR. GUARACt SILVEIRA .'- Voltando, Sr. Presi
dente, ao anunto 'em questão, quer.o réclamar aaAssembléia
08 dIreitos __ de.unspoucoS, é verdade - maS que alo di
reitos e direitos que devem ser encaradossobranceiramente
pela .. Constituinte. .

O,SR.· VALDEMAR'RBIKDAL ........ Porcima da Bíblia se en
caram sobranceiramente os intere88es do povo. Dentro da
Bíb1ill~ .nlo.:porquê-'serveparâ todos oagostos .

. 'ÓSR.GUARACtSILVEmA,~ Há',umeaso doloroso'
J)a:~ OI' vp.rÍflufp.iroseristlof..Sabemoli ,Que· ClllPóstolo, São
Paulo preceituou o casáment.o como ,reinédio.P~a .as neces-,
sidadt'l' ,da; natureza decafda Aqueles que ,não se: podem_

. contér, c~aIll..se~' E 98;di~ipulo8.d6CrlstQ; obedientés ,ão '
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:preceito apostólico, quando sentem que não podem manter
·.a sua pureza varonil, apelam imediatamente para o remédio
::&Conselhado pela palavra divina. .

Noutro texto o apóstolo São Paulo, 'proíbe que os cris
tãostenbaméontato com meretrizes.

Pois bem, Senbores: quando um verdadeiro cristão 9
, ferido pór essa adversidade - homem ou mulher - e ee
,deve separar para não viver com o CÔnjuge que não' sabe
'manter a fidelidade matrimonial, que não sabe respeitar seu
lar, que não sabe prezar a promessa feita diante de Deus. da
igreja a que pertence e da sociedade, essa pessoa, querendo

:servir a Deus. fica numa situação terrível: não pode ca.-
,sar-semais porquê, contra o texto expresso em São 1\Ia
teus. está. proibido pela lei civil; nem pode viver com cOn-

. juge imundo porquê, pela religião isso lhe é vedado.
O 8a. CARLos RBIS .:- V. Ex. tocou num ponto muito

melindroso: a infidelidade conjugal por parte do homem.
O sR.. GuARÀct SILVEIRA - Porquê Dão são cristãos.

"'9s vel'dadeiros eristãos resistem.ás tentações.
O Sa. ADROALDO COSTA - Muitorbem. São êsse8 os prin

cípfos que a sociedade de hoje preeisa ... praticar.
O SR. GUARACl SILVEIRA- Agora, Seribores, falo em

1tavor dêsses que querem obedecer a Deus e não .o podem
-:fazer, porquê alei. eivilnãõ lhes faculta o remédio.

Sr. Presidente, que farão êsses pobres homens, im
-pedidos, de um lado, pela religião, e de outro, pelo poder
,cfvi1?Alegam que .Jesus afirmou: "Aos que Deus ajuntou
,não os separe o homem" e isso é verdade. Mas quando foi
..o. demônio'das paixões, o. interesse e ambição que os uniu?
Poderíamosdi,.erque roi Daus?

Lembro que essa questão era de tanta importancia que
o;QS teólogos da época a foram levar a Nosso Senhor J'esus
"Cristo.

Havia uma escola rabínica que ensinava que o divór
-<cio podia ser concedido por qualquer motivo; havia outro
~que ensinava que. o dIvóreio devia ser permitido exclusi
vamente em caso ãe adultério .

. Foram as duas escolas, incorporadas,. a Jesus Cristo, e
"então. diz o Evangelista, pedir sua opinião a respeito para
tentá-lo. "Tentando--o" ·...;.diz o padre Figueiredo: "pour le
-tenter" - diz o abade Crampon: "per tentarIo" diz o padre
3Iareo Sale, e "tentantes Bum" diz aVuI~ta.Friso bem
-êste .ponto por.quêcerta· tradução .diz - experimenlando-o.

E o. que era tentar a· J'esús Cristo? Era .fazer com que
.Jasús Cristo se pronunciasse a fa.vor. de uma .ou de. outra
:escola. Se se pronunciasse a favor da escola que preeeitua

,-va o' divórcio só por adultério,' briacontra sia opinião do
;;grande teólogo do tempo. - RillaI, estimadissimo do povo
.,judeu, e se aconselhasse o divorcio por qualquer motivo, te
a'ia. contra a opinião de outro grande teólogo - Shammai que,
:embora homem . irascível e' atrabiliário.. era o detentor da
'verdade.. .' .... "

Pois bem:. Jesús decidiu 'a .questão, ·dizendo -:'""' se aI..
guém abandonar a .mulher, a ,não ,serpol' aduIterio. e casar
com outra, comete adultério. Interpretando essa passagem
oandidamente. é que achamos. terJ'esúsCristo feito exceção
para0 caso 'de>aduItérió.Exceçãojusta. Assim, quem, sem
motivo; abandonar a· esp6sa, casando com .outra, eomete adul-tério.· . . . . ... .
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, ,'Forçar a: interpretação dêsse texto. como o fazem os'
teólogos Citados por Scavini, eêle mesmo~éacusar Nosgo..
.Senhor de haver dado uma -resposta 'sibilina, sem dirimir'
de vez a questão. '

Mas a interpretação verdadeira, ditada 'pelas regras da'
hermenêutica,. não pode ser posta 'em dúvida. .

O SR.ADRMLDO COSTA - Permita-me V. Ex~ um apart.e._
V. Ex. disse muito bem qJle Nosso Senhor Jesus Cristo, fôra '
interrogado ,porquê o queriam' tentar~ E ,quer aos partidá-
rios do Shammai, quer aos de HiUel, não respondeu, nem a
unS, nem a outros. O que êle disse 1'oi que, a princípio não
era assim; porém que mais tarde,-notempo da lei mosaica,.
tinha llidopeJ.'JDitido .0 repúdio"ad dur,itiam cordis vesLri"•.
"POI' causa da dureza de seus corações." E, então" elevou o·
matrimOnío á altura de um sacramento. V. Ex. invocou São.
Paulo. Encóntra-se em, S.Pauloo" fundamento da .indisso
lubilidade, porquê êle encarou 'o matrimônio - a união entre'
o homem e a mulher, - como a união mística de Cristo com
~ Igreja. Sendo esta 'união· indissolúvel, oé tambem o ma-
trimOnio.· . ' , " .

O SR.GUARACl SII:.VEIRA ~SeaIgreja se tornaI" adúl- '
tera, Cristo dela se separará, como se separou Deus da Igreja~

iudaica que crucificou JesúsCristo J ,.
" São Paulo permite até o divórcio a vínculo, quando um,
'cõnjugeé infiel. E a Igreja interpretou essa infidelidade de
religião.· '

OSRo ,ADROALDO CoSTA' - A, teologia. católica explica
muito ,bem essa passagem de S.Paulo como privilégio pes-o
soal., dO Apóstolo O chamado privilégio paulino" Dois pa
gãos casavam-se. Vindo ocristiat.ísmo,podia um dêles, que'
tivesse adotado a nova religião, abandonar o' cônjuge não·
'convertido, easo houvesse perigo, de, perda de fé. Foi por'
êsse nobre desejo de presservar a fé que São Paulo criou:
aquela excessão.

(}SR. QUARACl SILVEIRA, - Petiunto ,a V. Ex. se-
na Igreja Ca1ó!ica permanece até hoje ess.a mesma inter-·
pretac;ão. '

O S1\. ADROALDO COSTA, -Respondo que sim.
O privilégio paulino 'consiste tluma exceção ,concedida,

por' São Paulo á lei natural da indissolubilidadematrimonial
e êle visa .,com .essa, exceção proteger a lé do cOnjuge cria-.
tão, que poderia ,periclil.ar ante a intransigência do' cônjuge
pagão .. ~, excecão á,leinatural .e. não é lei evangélica, por
que o casamento por êle 'visado foi concluído entre infiéis e,
pottanto, não é 'casamento. -.,.' ' , .'
- O privilégio 10i concedido por Nosso ~nhor Jesus, Cri50-
to em: favor. da. fé e ,foi promulgado pelo apóstolo São Paulo_

O SR.. GUARACtSILVEIRA-~ Queremos o privilégi07
'do Apóstolo para os nossos dias, porquê se a infidelidade'
doulrÚlária é gra.ve,a· infidelidade moral, o adultério -é muito.
mais, grave em face da, religião ,(Apoiadós). Queremos'pri- .
vilégio dessa natureza e é de justic;aque êle seja dado. Não·
é-justo -que o c6njugeeristã.o e fiel':fique amarrado ao CÔn-,
juge-infier eadúltéró, 'em perigo 'de perder a fé ea vidã~

" Sr. -Presídenta;, completei ,minhas breves consideracões ..
sObre'o divórcio.. Outros cQlegas,.~is·iltistres, homens ~"Que-
'compulsaram· livros: de .Direito';n~' Faculoades ·e-oosseus
-eSel'itórios, noderãomelhor:enearara'face;c jurfdica do 'as~sunto'. ,- , . ' ,
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.,.. .Continuarei.. do meu ponto dev:ista, .reclamando um re:
media .para milhares e milhares de.lXlulheres no Brasil. .•.

O SR. ACIRMBDEIROB - Condenadas pela sociedade que~

ai está. .
O ··SR.· 'GUARACíSILVEIRA'':''- ••• que 'Perderam o.,

apOio moral de seus maridos~ as quais se prostituíram, e que •
necessitam do amparo das'nossas leis. . . .'

O SR. ARÃo REBELO-V . Ex. permite um áparle? NÓ'·
panorama brasileiro,. ao se debater: a .questão, cuido que, O:
divórcio não virá' sanaÍ", êsse ma~porquanto criarã.desi';'·
gilaldade. entr.é· o .110mem .e' .a.mulher :0 ;homem terá,' ain~.
póssibilidõde de' se' casar; ágorá,. nêste· mimdo. 'de .precon':':-
ceitOs,. não seL í.le a mulher poderá fazer' o mesmo... " .
. .Õ SR.' GúÂiÁ.ét:SILVEIP.A. "':-'iqUestáo queficat'á;re:,.
solvida para. o. futuro ..e; não no .pres,ente.. Se bouver d.ivór-·
ciados, também. haverá mulheresdivorciádas. - -.'.

Terminando,. agraaeço aos nobres' Colegás que me .àpaÍ'~
tearam,. ajudando-me, ,assim, a levar, ,adian\..e·adlScuSsãc, e-
fico ansiosamente, á espera de ser elucidado porout~os.

llustres Constituintes, :quando.. ocuparem esta, tribuna. ,(Pal-:mas.. Muito . bem; '1!"!uito:'be1)'l.;O ·orat1.<Jr é. cumprimentado.)
.' '. .' '; '.' ' •• '!' ",_. " . •. . •

,.. ' " DUrànte .o'discurso dó' Sr. :GuaÍ'aCí.SUy~irá
o Sr. Antonio Cal'los,Presidente, deixa a.'cadeira "
da~Pt-eSidêneia, que é ocUpada pelo Sr'. Crfstóvão·
Barcelos, ~'Vice.;.-Presidenté. '

# ,._ ... :,,. ~ , o' ,;~: I • ';

13

"O Sr. Presidente - Tem a pal,avra, pa~ explicacãó-:
p~ssoàl.. o' -Sr.":' L'évfCarneiro:'

. O:.sr~LeviCarJleiro, (PlU"a.ezplic4ção pe&loaL) .,.- Sr:Pre
sidenle, afastado do recinto há. cerca. de um mês, enquanto..
os trabalhos da:Comissão. Constitucional prenderam todas 'as·
minhas. atenções,.sou:.forçado a voltar. desde Já. a l!sta tri
buna, .não,,;C9IDO desejaria,.para· acentuar os pontos·· de 'mi..
oba "divergência.·pessoal. com· o .projeto:que aquela ComisSilo<.
acaba de,.elabora.r,;,mas. ao contrário, para. de!enderomesme>-
projeto deincrepaç6es. deliencontradas .. einjustasó que esta
sorrendo.,> :,b L';;f'•. " '.', . ,c.' .' . ,: .... ,'. "

. Sr. Presidente,· em momentos como,o·que a.travessamos.
,não é·de ;siJrpre-e~:lÉrera:formação: de 'certo estado ·psicológico~
coletivo;: ·Alguns:homens,··dotados de um·' idealismo. são, sin...·
cero, construtOr,' desejam, vêr' (Iesde loga' integralmenlereali
zadas ·todas 'as-:suas:~aspíraeões, todos :08 móveis iniciais de
suas atividades patrio~icas. A. .par dêssegrupo' de idealis~
outro grUI)i); de::néo· converso~; empe!lhados..em·afirmar (J.

vigor.·de. .suaé •convicÇÕes. novas; 'a ,sin'ceridade- de· sua adesão"
deúltimaho'ra. Á-tlns: e::outros se·CODJugam.;:ou·secOntra~
põem,; outros; 'tantos. ·despeitados,: vencidolJ,' 'trazendo em' 'sl
o amargor·da· derrota' daí.vespera,:· revoltados contra tudo ;e~
eontra',todos;:-e :ainda·;aqueles,··finalmente, :quesão- sistemat~·
camente negativistas, 'destruidores;:"Pllnldários .do··..eontra-~~_
senW~e,a ·favor,;dO::~C()ntra':'~.~ .~J~';; .... :;.',.'. , ,..' ......

. . ~ste, 'o 'estado'·de,:egpírit().>~letivo'em ,'todos. :os; pa:rses:.
queal.ravessaIri. criBesJ'pí)litioas:de·grawdade compamel a
qu~·o Bra8ile~frenta:~·~':'éIu~o ~se:-complet.a.;,ineluindo llél&
a· .grande,massa' dos, :cfdadãos, 'alhélos .a:.preoeupaç~es·de .·or- .
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lCiem política estrita, e que, desorientados diante do confiíte»
das paixões, acabam per se arreceiar de tudo, por descrêr
-de todos, por se convencer de que os homens que detêm OI
])ostos de direoão e de responsabilidade, são· os·· obreiros da
l'Uina nacional, os serviçais das paixões subalternas, os des
iJUoralizados, os incapazes, os incompetentes, os insinceros
.que, por um bamburrio, por uma infelicidade, empolgaram
,ésses .postos mais elevados •••
. Era de prevêr. pcrf.znto,que· neste momento a obra de
,reconstru~ constitucional tivesse de enfrentar as maiores
.dificuldades. Sem dúvida alguma, em ··t.al situaoão, organizar
um pacto constitucional é tarefa delicada, que fica rodeada
dos maiores precalços, maiorelS ainda no .instante que o
mundo atravessa, em que os problemas políticos e sociais _

;atendar são muItiplos, complexos, diticflimos.
Não era de surpreender, pois, 'que a elaboração de nossa

410va constituição encontrasse os obstáculos que têm surgido, .
-e estio surgindo.

O que porém, mais me surpreeDde, e d6e, é que a cfis.
oCUI8lo .aberta sôbre o projeto, logo que publicado, ainda com
os primeiros êrros da publi~o1nicial,sem revisIo, um
'Dlfsse a fei~o que observAmos, cbegando-se a negu, aos que
o() elaborâmos, a precisa idoneidade, a indispensâvel iseDOlo e
a elementar boa fê.

,Não necessitaria defender, perante esta. Casa e o país, 81
intenoões e a competência dos doll grandes homens, ex
poentes altíssimos da cult.ura e da inteligência do Brasil,. a
euJo lado tive a honra de trabalhar durante um m!s coutí
"Ullo,com a colaboração eventual dos diversos relatores par
oCiais.

VÁRIos SM. DEPuTADOS - Com o mesmolnilho. (MuUtt
bem.) .

O SR.LEVt CARNEmo - Os Srs. CarlcsMaximitiano
'-8 Raul Fernandes são duas das mais elevadas expressões do
1lrasil contemporaneo, e seria, realmen~,uma tristeza se o
trabalho de 5S. Exs. e do conjunto dos relatores parciais,

-representasse aquilo que se está dizendo•. Fui, apenaz; c0
laborador humilde, que procurou suprir, pela ifedieação, o
.que lhe faltava em competência e capacidade (ncltiaJ)Oiado8);
-mas, por isso mesmo, sinto-me b~m para vir a ;esta tribuna
'iniciar a defesa do projeto, mostrando como êle está sendo
:injustamente atacado.· "

.. Afirma-se que o projetonlo tem perleiçlo técnica, nem
,correoão de l~nguagem, e constitue um descrédito para a
.cultura do Brasil. Insinua-se que tudo o que lhe falta havia
no anteprojeto. E foi excluído, mutilando-seuma obra
-perfeIta.

, Á maior gravidade desta acusação está, portanto, em
que.· a comissão teve de traDalhar sObre o anteprojeto ela
~orado por uma comissão governamental. Todavia, como
tantas vezes tenho dito, nosso empenno constante foi me
lhorar quanto possível,· o . antepl"ojeto, .ca1cer sObre êle a
.nossa obra, levando-a mais alto, tornando-a 'mais. perfeita.
'Era, aliás, o nosso 'dever: '.' .

Diz-se que o projeto não tem técnica, nem correção· de
'liDguagem"e alude-se á desenvoltura com que emendamos
ared&Ção do anteprojeto, sagrada por um .dos grandes no

. mes da·filologia nacional. A Egrégia Assembléia sabe,
;através .do episódio memorável do Código Civil, o qtle valem
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essas revisões feitas por grandes gramáticos, e quanto,' no
texto' das leis, as correções gramaticais não impedem 08'
desacertos de expressão. (Muito bem.)

Ora, .o anteprojeto trazido ao nosso exame, tinha joiu
como esta (M):

"Art. 67. Fica instituído, na Capital da Uni!!)~
o Conse:ho Supremo, composto de 35 Conselheiros..
efeti-vos, e mais tantos extraordinários quantos forem
os cidadãos sobreviventes, depois de haverem exer
cido, por mais de três anos, a presid~ncia da Repú-
blica." . .

Não digo sôbre a elegancia da frase, SÓbre a correção
gramalieal; quero vêr o sentido do texto. Que significa..
isto: ..... o Conselho Supremo, composto de 35 Conse
lheiros efetivos, e mais tanto. eztI'aordinári.08 quantos to
rem os cidadãos sobreviventes, depois de haverem exercido,..
por mais de três anos, a Presidência da República"?

Temos quatro presidentes sobreviventes. Quer dizer:
haverá mahl quatroConselheiros~ Ou serão membros do
Conselbo todos os que h~am exel'Cido o cargo de Presidente
da República por mais de três anos! Dever~a ser isto. Jr{as.
está escrito que serão tantos quantos êles forem - nio 'se
rão êles mesmos•.

Reza o art.: ..... os cidadãos sobreviventes, depois d&
haverem exercido, por mais de três anos. a Presidência da
República." o Conselheiro Rodrigues Alves, por exemplo,
sobrevi~eu depois de exercer mais de três anos a Presi
dência da República. Logo, devia ser computado para fazer
~úmero, para aumentar o Conselho Supremo. Haveria.
cinco••• ' extraordinários.

Também O' art. i02, § tO, que é da maior relevaneia,.
porquê é o inicial do capítulo da "Declaração de direitos"_
Veja a Assembléia como está escrito:

."Todos são iguais perante a lei, sem privilégios..
de nascimento, sexo, classe social, riqueza, crenca re
ligiosa. e idéias políticas, desde que se não oponham
ás de Pátria."

Que quer dizer isso? Quer dizer que todos são iguais,
sem .;>rivilégios de nascimento, lexo, etc., desde que se não
oponham ás idéias de pátria., Que senão opõe ás idéias d&
pátria? As crenças religiosas e políticas' Ou os privilégios?
Assim. a êsses privilégios se não opuseram ás idéias de pá
tria, serão admissiveis. Haverá, assim, privilégios - desd$'
que se não oponham á idéia de pátria. Ou será. a igualdade
dos cidadãos que se altera, que se subverte. desde que êles
le o;wnham á. idéia de pátria! "Todos são iguais perante a
lei, desde que se não· oponham" "'idéia de pátria ... Se eu
fÕr internacionalista, socialista avançado. se não admitir a
idéia de pátria, deixarei de ser igual ~os meus eoncidadios'l'

~ste é o liberalismo do anteprojeto; esta, a gramática
do anteprojeto; esf4, a redação 'do, 'anteprojeto.

Não queria entrar neste terreno, rnu estou sendo a· iasoo
compelido.

Tivemos de desdobrar êsse disp081tivo em dois" dose
cufate .modo:
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-'- ','" .~ 1.° ",Todos'são igúai.5:"perante,':a:-rei~;-2.1)..'''Não·se

.,rec.onhecem foros' de-nobresa:;nem 'privilégio dé· nasci
mento, sexo, classe socia~lriqúeza,.:erenlj8.. religiosare
idéias políticas.. · Não. se criarão titulos nobi1iá~quicos...

E' diferente, mas émais cláro. Nada ~~ qu~ver ~o.ci
~tudo' isso,a idéi2.~ de pátria. . . , , " , .

. : ' Assim ,chega o:anteprojeto. ao ·pitoresc.o daquela' "gestação
r-Operária':'; -~gestação' operária". que· éle,. desveladamente, com
todo 10 .'seuzalo dos· problemas sociais: inquietantea da hora

•.atual" sopbep~er nO art.: 12.4-,; §,(o'"J,.á está a; "gestação
operária", coisa que não 'sei bem o que seja, protegida pelo

.anteprojeto de Constituição do Brasil. ,. .
'. - -'·Não> vi,aínda, artic'tllada,-'Precisamente,' nenhuma critica

.contr&.a técnica,. ou'contra a -redaÇão do 'proieto.Virc!erên

..eia· ao ' "seguro contra, a morte"!•. :Realmente, -a; lexp~essão 1100
será feliz.' nem correta.. ,lIaa o,principal é que, ainda· aí, bá

..wnainovaoão,nossa; que se'devê.,~nsiderar,ieliz;:porquê no
seguro 'a'-ravo~ dos trabalhadores _se cogitara''((a invalidês, da

''Velhice, ,do .desemprego,. da, maternidade, mas ,não. se. ,tinha
..cogitado" da ,morre, 6, é :irrecuzáveI .. 'IUé .o"SegtlI'O·...que se vai
.ÍÍ1Stituir.. deve garantir aprõpria:, vjda.:.. _' ,., .
.,',', :a:ssêseda ,o' c:WeitO .de ,redaçlodo projetO, que' até.agora

~8,a~ntôupreei8amente.. " .. ' ,.'~~ ' ... ' ,:, "
Fala-se na extensão desmesurada 'do projet.o:~le vai-criar

~ m~or,Ço~titu.~çãodomund~~;., _ .'., 'i ~' .' ' .....,
~" mo- meàtemorizo, com. a:crUica. :Eu a: ,preVí, desta f.ri

:btina~ ,.l)iSseqtie:era impntic~Yel; 'np-momentoq1Íe estamos
·viyendo,. pela, coiQplexi!iade, mesmo,:doà.:!eri~meno$· que en..
fretitambs,fazer COIÍSti~uição'conciSa ou sintética.. Não épra
tícamente possível; ,~festàmos ,vendo 'que'..as,slm é, ainda agora,
~do' S~' levantám ',' certas'· , criticas.. :contra.o . projeto.
Por que,? Porquê não .eonsignou, .n:âo"repet!u'algtins' dfspo
sitivosdo':anteprojetó; pOI'quê '~; aCôlbeu':no 'seu' se!Dtodas
~.as nUplerosíssiDl8S' e valiosas emendas dós nobrés Deputados.

Mais extensos, mais;êompleXós~ mãís-'numerosos'serão os
.artigos da Constituição, quando acabarmos a elaboracão dela•.
"Náó noS'i}udàm.os:';o,:deseJÓ ae inipoi',de révéstir da soleni-
.dade ;dó' doc,úm9ntocoIlStituóíonal, ,w,('detenninaçõ'es .que va
>ilíós 'estabelecer;: itíspir8das' pelo :intêr~se (lo:"B~it. há de
nos levar, necessariamente, a essa dilafàção: do texto· consti-

'tucional. '
" . :Argúe~sé" 'também, '~e' estamos', imbuídos, exeessivamen-

--te;-ôo' espíritO ,de' 9L'~'. .' ': . . - , " ,.: ..'... :"
:::,0 ;S~'r (:~ÂVí.:.sPÓNé:Éi.ÓS''';';'';. Béliss.!mo espírito'[, .. ,
• I.. , .' • í . • .'. . _ , .' ~ _ . ,_ ';. J .• ,' • •.•• '! •

:..;.; O"SR:.'LEVt CAl\NEIR,O:""":-: ••• e.no entanto~ um. de ,nos-:.
SOS,censores:,maís :JD:lplaeáveis a~icujou ~ ..contra LÓSque.
~~~Q,:I'l~p~e~'ndidola,dil!6~imi~aç~,"d~;matérias de; co~pe
:~ia, r~JlUnião e: do!!.,E~tados, 9Ue,e.r~al~ás,,~' pont;o.-;funda..
'1PeJl~J'I"~;~~~ao::~f~der~~l.'Y~.:ba:ví~~ ,~esf~~,adp·,,a
:co.~tjtUl~~f;e.o:poyo;pã.q; e~~~~~/1.-~ n~va}:::arta se~e7
ijlan".A,-fISlca'l~om a. de. 91...", '. ; ..{, .. -. ,- :1. ".~ :. '.. ,', c' '

~. :~l)'iQ)~~~4~et .ql;1~}ómoS;; :acusado5;-: .~.({:n;\e~9ttcmpo" ,de
Dlant~r..o espír.to da ,Cons'tIt'uf,Ção.ãe 9L6 de,.lhe n~o ~anseÍ'-

'Vã!' 1:a:japàtênc~a:'~,~s.i~iÚ;~·~~i~.'IDJ.~feiiá,~.)tü~~'~ç:n.s~~,ss~:
mos a semelh'an()a: 'ffsica- e' 'a1terassernos .... éspíritO: dsConsti":'
'1.Uit,âb r~f~,c:quando::eot\servatnos-;'da 'Con-stitriiç!()1 ~:91 os
tr~ooB earac~r{sticos, os grand.es princípios fundàriientaiS;
.~alexcelênc11t'.estaw~~~nheelda.. ;~~.,r(lh·:·,:,· ;;':-1 l'r,:~"'t,T'

OSR: CUNHA 'VASCONCELOS _ Muito bem. : ('f:~,:n "~í!; Ir:!



-399 ~

O SR.: LEVt CARNEmO,:-, u. adi1ando-Ihesos que, ~
~momento nosditava.. '

'""Ao:xnésmo' tempo, no entanto, um dos órgãos tnnis brl
':f'haútetida 'imprênsa desta Capital, a que está ligado lC nome
.d'ê" nOI;sõ V,ibrante colega por Pernambuco, nome que declino
'coni'&Ílécessária vênia, o Sr. João Alberto, em'um üe 8eUli
''êàitoriaiS',' encimado por aquela mais" redonda das 'n~gatiVl!s
.de' Q1ie"'.fálava o; padre Ant6nioVieira, criticava o projeto,
por haver instituido o regime da eleição indireta para. o Pre~

.sidente da República, censurando-nos num dos poucos pontos
'ofúndam~ntais em' quê nos haviamas afastado do ,modêlo de
"9bE Inos>haviamos afastado - é interessante assinalar
<contra o~meu voto e o do Sr. Raul Fernandes, porquê ambos
preferiamos," e prêfarimos, a eleição direta do Presidente da

"República:: " , : ",
';, 'O.SR ,CuNHÁ VASCONCELOS - O que é lógico'e jnsto, e o

"QÜe'se"hl de faier, porquê,Ó ~povo não sé deixará despoja...
,de prerrogativa de que goza' há: mais de 40 anos. Além de
-eonstituirê,rro 'político, é uina temerIdade. ' '

'I " , "

,O:SR., LEVí CARNElRO,- De inteiro. aCÔMo com
Y. EX.
'" · ()'Sa~cIDm.\ VASCONCELOS''';'' Aliás, já 1I.ui BarboSa (I.

"'izia.!' " ' , .'. ,. . ' "

r" O~m{~ LEVt CARNEIRO - Ainda. ontem, Outro tIos maIs
"brilhantes· órgãos da, imprensa ,desta, Capital, a que está
também. ligado o' nome de outro, nosso colega, meu ,prezado
amigo"rSr. ,Paulo Filho, eonsagrava se.uartigo Pl"~ncipal á
.aftica'~seyerfssima do projeto" porquê, ,no art. 55, havia es
1.abelecido, 'sObre a elaboração orçamentária, ,normas que
subvertem toda 'a contabilidade, da' RepúDlica.
" ~ 'nesse art. 55,3 comiSSão não fez mais qut>cOpiar,

-ipria ;tittérU, o'á.rt. 70.do anteprojeto, elaborado por uma
comisslode que faziam ,parte opróprió Presidente do Tri..:
:bunal de, Contas e, o' que éo.mais, opr6priç ti eminente sc-
1lbOr i,1tfiIiistro- da Fll2:erida.' , " . " ,
", ',A.qU{está a Comissão sendV: lncrepada 'de ,grave atentád(j

-eontn. a OrganizaÇão da contabilidade pública do país, ·quando,
se êsse~rroexiste,,êle provém, ou.:.dêle têm a ,respnnsabili
daàe;:ô'Pi'esidente do Tribunal dA Coniu !!' t' Ministro da
'Fazenda. ' - '

O~Sa.'PAULo FiLHO '::'Est.ou 'dlfáOôrdo. O êrrodo ante-
~roj~f:O n,ão"de~e ~ustifi~ar;.o.:e~~o,'doprojetO. '
, O:S:a•.:'LEVtCAltNElRO '- Mas. é uma· eXCUSR. A Co
missão,.::iião tinha, em. seu', seio' ,dois técnicos daquela autori
dadei,:'e ~nã() podiaplos, :'por" .isso' m~~mo•. agir mais, prudente
-me.ntedo que rios 'lóllvarmos' ,no "pronunciamento- .ljeles~· .
,<' b;:Sa;' PAULo'FJiH~~'Por:isso~disse deinício,:estar de
:aeOrdo'·,com' V.Ex~:, -::-". .,,:,'" ; " '" . ' " ': '.

O'Sa. CuNHA VASCONCELOS -:ê uma confissão nobre.';
""~:O 'SR'~ tEVtàARNEÍR(>:~N!o'é s6 'isso. eo Onegt.u-se ~

-dizer... ' ,'. ' . .' , ,
. , >Ôh~ii.;SAMPÂi'o Côiu\~ --:Á.IiãS/e6h{ in~í~o ap'~lo, dos

odois:rr.elatores ,párciaisr o: &:. ,Cineinaoo"·Bnga'e ,'eu." . ,
10:Sa. LEV1 CARNEIRO-EXata1fleri.te~V. Ex"~:Cb~'

.rêu idatJDesD1a ,falta,:pol'~:v.. 'EX~:td,: nosso :.c;muiéÍltec~
lega, :Sr. Cineinato ;Braglf;.·,co11BtituillD,,~'nessa·"em,rgênéia~·

•
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com o~ tre1'l membro! perm:mentes; a Comiss§a Rõvi!'lOra do'
proieto.· ,'.

Não foi, porém,' só isso. Chegou-se a afirmar, Sr. Pre-
sidente, - e peco perdão se trago para êste recinto respei~·
táve1 um têrmo que alguns dicionários excluiria.m que fOra',
uma "pachucbada" repetir. o projeto de Constituição que ,~

vedado aos Estados e li União fazer guerra entre si, e usar
de represálias. "Como se a nossabistória de ontem, a histAS-·
ria vivida por. nós queaquf nos encontramos, não nos mos-,
trasse que da infração dêsse preceito constitucional tinha
decorrido uma das mais graves agjtaçõp.s. de nossa vida po-

,lítica; como se estivéssemos. esquecidos de que, recentemen.
te, a violação daquele dispositivo havia .levado o país a'~
luta formidável, de consequênci8:ll incalculliveisl

No entanto, Sr. Presidente, o anteprojeto reJ)~.
para ~ar da expressão, outra "paehuchada" da Constituiclo'
'de9i,que era dizer que 08 Estados da União deTem reei-·
proca'mente, prestar fé aos seus. documentos. públicos. E êle-'
próprio se permitia criar outra,. vamos. dizer do JDe8JDO
modo - outrapachuchada, porquê lli está o famosíssimo
dispoSitivo, para 1110 citar .~ instituindo ..' as ape!aoõea
e:e-oflido nas ações de anulação e de nulidade de casamen
to,. formalidade essa de alguns códigos de processo, cmJa

'·ineficiência já fõra revelat.la (muito bem) e qlJe levou o
Gov~ Provisório, ainda hli 'pouco" a expedir decreto em
que .~ talvez a solução acertada, determinando o registro·
das cartas· de sentenças . expedidas, nessas ações,. pelos
Tribunais Superiores dos Estados, com· a assinatura dos res
pectivos presidentes. Os dispositivos sObre apelaeóes ez-.
otliciq nesses. casos, tinbam. mostrado a sua. inefici~ncia e
a faCilidade de serem burlados; pois,· o anteprojeto consa
grouessa. •• "pachuchada". __

iDizem, .porém, ainda, 'Sr. Presidente,""que o projeto I'
antf.;.liberal. Por que!?orqué suprimiu o Jari para os de
litos de imprensa e para os crimes políticos.

iTive ocasião de discutir êsse pantopela .imprensa, e'
confesso que não. posso acreditar na independênoia do jun.'
p~"8eoi8a alguma, .muito menos para julgar delitos d~.
opinilo. ' ..

io Sa, FERaBmA DB SoUSA - Nêste ponto divergimos.
! O 81\. ODILON BRAGA - Também divirjo.
:0 SR. LEVt CARNEIRO - Fui advogado .de réus de

critOe '. de conspiração ao tempo em QUe o Govêrno do 86
nbo~ Artur ~ernardés fez alterar a. lei, tirando a eompe:'
tênc18 do jarl. pára •dá-la .ao Juf2 singular. Defrontámo-nos.
com'essa questão,de saber o que seria melhor: o julgamento·
pelo 'juri' ou pelo' juiz singular. E nós, advogados da defesa,
não ·nos demorámos' em .reconhecer que. o juri, 'em qlJe são.
sempre ·numerosos os funcionlirios p'áblicos, nem todos com
as ipreeisas garantias de independência, era o mais desfavo-
r4vel~ .'. . . . . .

, ,. . . . "..,
i. o.Sa.P.EDRO ALEa'o - Para se, evitar;Í8so,é que se es-

tabelece o sigilo do voto, no juri. ,
I '.' , . '
!.. 9;Sn..LEVl CAl\NEI1lO -:-' Nio.ê questão de ,s1si1o. .
; , O Sa•. PBDM. .ALJao -Funcionários sio .também' ...

Jurzes. . . . ' ,. '
! O 8R.LEVt .CA.l\NEmO ..... SAbe V,~. qu6 ~see ,sIG.;.

f\ulclonáriOl com garantias excepcionais. .
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O SR •. 'PEDRO UEIXO - Portanto, nãCl se pode admitir
que basta ser funcionário para não ter indep~dê.neia.

O SR. LEV! CARNEIRO - ~io digo isso. Se V. Ex.
tivesse tido a bondadr dp ouvir' minha exposição desde o
princípio, teria notado que afirmei que nem todos os fun
eionáriO$ a têm.

Aliás, já recordei a velha observação do grande Nabuoo
de Araujo, que, nos tempos do Império, 'dizia admitir o júri
nas grandes cidades, mas não para as pequenas cidades do
interior. .

O SR. ODILON BRAGA. - Admitia-o para as comarcas.
/ O SR. LEVt CARNEIRO - Devo dizer agora que, quan
do tive ocasião de apresentar ao Govêrno Provisório um
anteprojet-o de reforma da lei sóbre os delftos de imprensa,
re!erí~e. .na minha casa,· por fortuna minha, se haviam
encontrado, certa ·vez, os. Srs. Valdemar Ferreira, eminente
professor. de São Paulo, .dois· advogados com o mais largo
tirocinio na defesa dos conspiradores de 22 e dos anos se
!Uintes, os. Srs. ·Justo de Morais e Targino Ribeiro, e o nosso
brilhante colega, boje juiz substituto, '81'• Ribas Carneiro.
Todos considerámos essa questão da conveuiência 'do julga
mento, pelo júri, dos dentos de imprensa., e todos l'eeonhe
cemos que. seria de todo modo inconveniente, seria retro
gi'adar, seria colocar, especialmente os jornalistas do jnterior
do. pais na dependência dos mandões loeais, conferir o jul
pmento dos delitos de imprensa, exelusívamel1te, ao tribu-
Dal do júri. ' '... .., .

É nâsse· sentido que o projeto se mostra. antilibel'al:
excluindo a competência do júri.
:No mesmo sentido,. ainda apontou o artigo i35. D. 20,
onde estabelecemos a· possibilidade daa~ de jornais.
O anteprojeto -era, delato, mais liberal. neste ponto. que o
Dosa0 projeto, pOl"QUê preeeitQava: "EmeasoDenhUJll sem
apreendidos livros ou periódicOs~ por mandato judicial,
ouvidos previamente os'·autores. '·diretores ·00 'editores ·008
mesmos". .

"Inegavelmente, trata-se de dispositivo de. grande libera
lismo e da mais alta signifieaçió; 'entretanto. DÓS D08 atre
vemos a em~lo. E, aí, o nôsso oo-réu .so eminente eol~
da Baía, Srf.'Marques dos Reis. ~ ,

Que dbterminAmos, DO projeto'Oue. em regra, a ap,e.
~o se Jtaça 'por mandato Judicial; mas que, excepcicma1.
iifeútê,' 'a lei, estabeléça, e, regule a apreenslo imediata.. IU
Jeita Apronta confirmaeiojudicial. 'Porqu~ como V. Ex.
sabe, Sr. Presidente.·· seria ..siinpl~t:e .irrisório estipular
qua uma publieaçlG subversiva,. urDa publicaçAo po~
ea, cuja. repressio· até, as CODVenções .iriteri&aeionais resuIamt
SÓ pudessem ser apreendidas. mecliante todaS-essas' fOrmali
dades, para preenchimento das. quais .,ser~ necess4rio. al
!Uns dias, tempo mais que. sutiei6nte para )arra dissemiD8
010 da. publicação inconveniente.

, O SR. ALc.\N'rARA MAc:HADo,~ Para que elas tivessem
operado todos os seusmalefíeios",' . "
. '. OSR.LEVt CARNEIRO,~~or:'eSsâ ratão, DÍanti~os
como'a régrao'mandato' jué:li~ial;lnàs;a'lei:'regularã8· pron- ,
ta apreerisão nos· casos em qpe se" to~' necessAria, sujeita,
sempre, a imediata eontirmâçlo iudicial. .. '. . . '.

, TaIÍJbém se disseque isso era ,âv.Ulibérálismo.
VQIi. IX ' " . ,.' '26
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O Sl\.FmtRElnA. DE SOUSA - "t a regulamentação per
feita da liberdade, qüe deve ser regulamentada.

O 'SR. ,LEvt CARNEIRO ~ Em relação ao 'Estado de
sítio, fomos movidos da, mesma preocupação. Os dispositi~
vos do anteprojeto, sObre a matéria, são dos· mais belos e
notáveis~ porquâ, 'realmente proc)lram cercar das ,maiores
g8rantiasas vitimas dessa medida excepcional. Pareceu"nos,
entretanto,. que algumas das gaiantias eram simplesmente
irrealizaveis. Admitir, por exemplo, que o Conselho Supre
mo possarela:mr a detencão feita em estado de .sitío~ é coisa
que,' 'indiscutivelmente, ccinslltu,e beIlissima asPiracão, ma~
cuja, execucão .prática. ,e leal acredito impossivel entre nós.
Não me esqueço de que - como referi, aliás, desta tribuna.
-,em várias constituiçÕes européias .de depois da guerra as
disposições extremamente liberais deram lugar ás reações
mais violentas ,do poder•. acabando os governos por deixã-las

, de lll(io .~ transformarem-se em ditaduras, como ocorreu na
Polônia com o, marechal P,ilsudiski, e, certamente, COInO
ocorreria entre nós na eonst.a.ncia do primeiro estado d"s{
tio, em que a .imp,raticabilidade desses dispositivos colocaria.
taltalmente, o Presidente da, República na contingência de
vicMá-los., " . -, . ,

Criamos, entlo, outraa garantias, praticáveis, exequiveis;
convenientes. Cada um .de nós, Que so.freu as &St'llras da
priiâ& em .. estado desíUQ,. sabe que 'uma das novas disposi.,
Çêeí atende ã mais dolorosa das violências que padecemos,
'exigindo a. audiência de cada um dos detidos por juiz, ceml&
.~aado especialmente ,para ~ fim.ProcurimOs evitar, o
R'bítrio das autoridáde.tJ, qu.,. todas elas,· federai&, estaduais;

,municipais. com. ~eel"e~io do,~o de sitie, se julgam
mveitidàs,da .rniás .absoluta diseriçlo e dOI mau p~ po
~ereS, ~leeeDdo qlÍe. oPl'eàidente ,da .República,' deter
iDii16; téplárm~Jite, ,precfsa,m811te, •as autoridades: que ,«l~
yiM' eieoutar. ,o, estádQ de sítio. Quer dize,., tentamos. eu-:
~ru' -o- .anteprojeto :ta l"ealidade e, ao mesmo (tampar
aperfeiÇOar, aprimorar, levar por diante .as suas mapUicaa
CODQUi8tas., porqll,ê. ainda me nio, eànsei de. elosiar ,o an~
projet~t em 'ttrdo QUá.Dto teD\de bom: . . ,-..,

'.: 'Ai1ljia. sé' d~rtôü con.tZ'a .MS a. indirnação, a·. revolta
4<f1''~~ ditando-'qu6' .Unhamos. " .horror. :dêles", mooos,.
e a· seducã:O dos' ,velhos'.: Houve·u~a· insÚluação, 8õbre os
~ lfnt:âilds, ilIo set,'oo!fi- @8 'aJCânce~.Que Irostaria'sepre
e~~'.'1\8âlJfIe'ftte•. ' '.telat&t1dO', a patte, do' Poder Judiéiti Esó. the &"l"!SPGft,.. Slb.'~,lid.a~... :cl~$ugel"ir. que',s idade da COD1:-

ria dós tnátjstr'adOB da nossa mi18 alta Cô):te 10ssede
~; OO~ logo-'~ê>:o t~ia;PC)1"quê a tedU9ã1> da.

~., da"eo~ISóilJà ,afastaria: ,daquele "ttibanâl, i1'f1édiala
1Wet~'" :tl.!lUát"dõt '$eU8 '!b~b()res' juízes.·ltefm"ih~, .ainda.
atF'~%empliSda. ~ltDétlcti1a~ 'onde o juiz' 1tolinélS, 808'90
altos.' 'tRê-hi '~ouoo . teÚ\Pó;éra uma ,das maiôres fi$'1U'lis;
tM'!Jbiêin 'o juit' tlra:n~i 'aos1S anos. ' !Cas, 'eu uãO pdderia 'Ser·
contra os moeos, porquê 8eria'~isoqü~ fóSse"eont1'a.,meus
~oa,fültos.,.jáni'o falando;nâquêl&"eterná 'i1l1sãO'de' mo-·
cidade'que cada um de nóa.·prcturaprolonpr ·dentro/·de ~si;
e em'"Vir~4e da qual ~lutamos,e,xn,admitirquenÓl'l~estaa1os:
~édbk'Vel.te afaStando "da ',knôêid8dé~,'A COmi~o. ne-:
A:ae.faitÓ,/:ácJS moeos. 'de, 18 'ános,' o dit~ito de',vóto. ,~ vér~
dai!~>M:as' 't1t'O' de"riJ'Odo; :~bso1.utõ.,' .' .' ',' '; "" . <':...,}

O'SR;F~~JBÃDE' ~OtJ5À:"'" 'Sou cúmolice. de. V ~ Ex...
porq\lê a etfte1lldasUpressiva'''fóí 'miMá." .. , ". , , ~.'. .~... ." ~ .. ... " " '.,

..' t,·".
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o SR. LEvt CARNEIRO - Não menciono todos 09 cúm
plices, porquê por felicidade nossa, êles são numerosos. Nosso
trabalho' não se calcou senão nas sugestões e 'emendas'" de
toda esta ilustre Assembléia. '

Negámos o direito de voto aos moços, Porquê o fizemos?
Agimos lógica' e coerentemente. Pois, se negamos o direito
de voto a todos os que estão sob autoridade alheia, aos ho
mens, de maior envergadura moral, das ordens religiosas,
comopodiamos, coerentemente, dar direito de voto aos ~
nores sob pátrio poder? Meu filho, como votaria; senão .de
acôrdo comigo? Se não pelo temor reverencial, até ·pelo pl."Ó
prio afeto' que encontraria nessa solidariedade uma oportu
nidade de expressão.

O Sa.ALofSIO FILHO -.;.Acbo que V. Ex. não tem muita
razão neste. ponto. Os moços votariam com' mais indepen
dê!1eia da que muitos eleitores adultos.•'.' .

O SR. LEVl CARNEIRO -:Mas. não é possível afer~ ,a
genet'alidade por êsse critério de'isenção moral. HaTiaJD.OS
de fixar um critério juridico,e o· eritério jurídico é~
De 80~ que demos o direito de voLoa todos os' menores
emaaci»ados na forma da lei' civil. V. 'Ex., Sr. Presidente,
melhor .que eu, que .todo o menor de i8 anos pode ser ema11
~ por simples outorga do pai. O pai que o emnncipe e
êle terá o direito de voto. A nossa fórmula foi a fórmulA ju
rídica precisa, que' se .deviá adotar.

" .Estou .aflorando, rapidamente. tedu essas' questões, &bu
sando da beD6votaaleDçio da Asaembléia (MO qOÜldO.).
pol". um. dever 'imperioso de eonciência, que ·sobl."eponb·o á
pr4pria necessidade de meu repouso ,IísIco. '.'

. Poderia, porém,. se quiJ:esseeutrar .no -aspéelo poifUeo
do problema, recorda.. que.. por ocasiio. da elaboração CO~
tjtucioDal peruaJaap um dos mai! .eminentes pal'lamentares
daquele oaís, que é, presentemente, "mbaixadot' áCorite
rêucia .de Letfcia,um dos maiore. publicts'tu 8Ul-ameri~
e, úma dasItlais tltas expressões 4a inteligência' do eonti
1itmte,....,.. o 'St'. '\Tftor Atldrés Bélatmde - abol'doU bt'i. .
lhfl'litfJMenu,'1)' ~ema, 8' mostron QUe o pafs'que teve a im
ciativa do voto aos i8 all0S, foi o Paraguai. Depois dos .qua:.
b 'I_Ofi KOS de guerra, em que-exaurira ,seus·homens
maíM'el, "tiu~ na~tiIlSência de ogtorpr v. aos~
Dores de ,t8 aDos.Foi -êsse ,eMmplo que outros países. imi
laram· e que, após. a pande perra, em cirounstaneias 8i~
lar~, 'veiu a ~l'essurgir ;·em .alguIna3 -coJistitui~seurópéas, e
iRJe' nós mesmos éstatnOs a't>ontO áe °réP.1'oduZir;-., _..•
.'. \tlunO!, agora, li' quesU6 das reivf1laieâ~et ~i&8.
~él ~<o t>onto neVril,ieo ero' debate. ' .. .•.. o··· .

, o,, !Je'tO 4~, .~. de tlJ4(), 'tltte &crellSitoque,no momento
átúll'l, S'Ó umoe~1"Sú1fieno. fechará os ·ouv.idosás reivindica
ções .justas dos trabalhadores;· sÓ'umener3ÚDleno,,' um c6ro,
ou um insensato. "

.o()u~ro; entretan~, oao mesmo temJl'O." assinalar -que não.
são ''nlWtàs as COIi8tltuitlies' mbdenws-em .que·se 'detalham
essãs ~ril\ttas; nem"a cO'lMit.uiçãoãlemã,·:nem .. ts.'consti~
tu~~" espanhOla, nem' a -i'eCet1tfssi.má ·'OODStiluiOio,..partu
gUMt ·~io alem .de f6r!ml19 muito'PMricas;nOrJDa~';gera~8;.
qu& a·:.}tlgIslação ordi~ria tem·dedilatar:-e!irma: em· s~s
milláciet.. '. . .' ..'.: <,.' .• :, _,: r

,',-;::,Vob!i-- e lamento:o..ue· ·nlo :.estej&,pr~~n~·:onobre,.'~
~~ qUe' rePresenta,: -ue-..aeio,·M..,~: .C8ii8titucioIW, a
bancada dos elDPrcad08,-~tei~~;y~;ae 'a.~o~~
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S. Ex. Fomos vencidos, notadamente no seguro do desem
prêgo, e em vários outros assuntos.

Devo dizer, entretanto, que tudo isso, a rigor, é por -de
mais num texto constitucionaL É um perigo consignar nele
certos pormenores que podem acarretar embaracos ao pro
gresso nacional e á própria condição dos trabalhadores.

Temos agora u!!l exemplo bem significativo'. ,
Nas indícacÕesque a maioria da Comissão, ainda ontem,

adotou, procurando oorrigir de!ici~ncias do projeto, foi in
cluída uma, estabelecendo normas que satisfariam ás., rei
vindicações operárias. Permito-me solicitar a -atenção da
Casa. especialmente de meus dignos colegas da bancada dos
empregadOS, para os inconvenientes dos dispositivos que assim
se recomendaram.

Nessa indicação está estabelecida a jornada de trabalbo
não excedente de oito horas. ' .

Foi êste prinoípio, que fundamentalmente é inconcusso,
e hoje está fora de todas as discussões, foi êste princfpio que
nos não animamos a oonsignar, nestes Urmos absolutos,
na nova lei 'oonstitllcional do Brasil. .

Digo-o eom a maior sinceridade: quanto a mim, prin
êipalmente, temeria, acima de tudo, a impossibilidade de
sua aplicação rigorosa em todos oseasos; estabelecido como
regra de aplicação imediata, acarretaria, pelo menos" a de-
sorganização do trabalho rural no Brasil. .

Não conheço bastante a nossa vida rural, mas tudo o
Q\18 sei dela me leva á. eonviec;lo de que é impraticável, no
Brasil em têrmos absolu~ uma regra dêsse aleanee. "

",Ouvimos aqui, noutro dia, a palavra do nosso sébio
eolega, Deputado' pela Baía, .Sr. .#u'tur Neiva, acentuar que
uma d~ nossas gr~ndes n~ssidades - e isso já tinha sido
dito por outra notável autoridade, o saudoso Vicente 'Liei- .
nio Cárdoso - que a primeira, neéessidade do BraSil '~a
organização dotrabalbo. , .

, Pois bem ~ aereditô que essa Iéi poderia ser aIêuift
coisa como ,a santa e abençoada lei da abolicio,de i3 de
maio, que a nossa imprevidência tornou causada catástrofe
da lavoura. -

O 8&. AcIR, tlEDBDlOS -- As oito horas solicitadas para
'0 trúalbador rural v.rmtrazer a alfabetizacAo do mesmo,
porquê em geral o homem rural-levanta-se ao ama1ihecer,
vai traba1ha.r e só 'Volta na hora de deitar-se. . .

O SR. LEVí CAllNEmO - EStou de. ae6rdo c::e2m ai
vantagens que podem vir da ,a'Pli~o.. dêsse dispositivo;
Para isso, porém, a primeira n~es81dade é haver .escola.
E·V. Ex. vê o perigo da aplieaoio imediata. da. disposicio.
V~Ex. observa muito bem que o trab&lhador,rural,'ap6~
oito horas de trabalho, irá para a escola• Mas, se:não liou-.
ver escola.? -. .
, ~ Contêi, certa, vez,.,no "Jornal do Comércio" as lmpret

sóes;da visita. que ·havia feito a uma fazenda n08 arredo
res de crixambú --não 'no 'sertão, do Brasil -- ·onde.um.b~ '.
r6ico' patrício nosso lutava terrivelmente contra·as difieül
,dadas'do meio agréste em ,que se eneol)trava'. :tase .homém
tinba seis ou· oito filhos. Pel'8llntei-Ihe se 08 fnhos ...
biam ler, e êle me respondeu:- Não" senhor. Obseneit
Então'voeênAo mânda seus fUbos á .escola' '.Ret.r:ueou-me,
,assllri/ingenUament.e,esmagadoramente:- Ó, Doutor;·~
~énPara esquecel'aq11f; nalavoura't (Rflo.) , - --...<
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Vê V. Ex.: Jã não basta fazer a escolll.. Nada adianta·
limitar o. trabalho dêsses homens· a oito horas, porquê a li
mitação do trabalho a oito horas, V. Ex. sabe melhor que
eú, é· para que o operário preencha os seus momentos de
lazer, como todos nós, nas ocupações reconfortantes, ele.'~a
das, de cultura, de aparfeíçoamento moral. Mas é precIso
facilitar-lhe os meios para isso. E como podemos dizer.,. dlt
cretada a Constituição: de hoje em diante, ninguém mais
trabalharã além de oito horas? Receio. A Assembléia, en
tretanto, que delibere, na sua sabedoria.

Devo dizer, com !l isenção com que o considere, que
O anteprojeto é mais sábio quanto aêsse ponto, que o dis
positivo do projeto, porquê êste contém um êrro gravei
quando fala nas condições mínimas da existência do traba
lhador. ~sse foi o ên-o da Comissão, o nosso êrro que pt'lY
cis~ ser emendado. Preferiria a· fórmula do anreprojeto,
porquê previu a dilatação do tempo. de trabalho, ainda que
mediante Temuneração proporcional e aludiu ás condiçõe$
fW1?1U1.Í8. da existência do trabalhador. .

O SR. Acm MEDEIROS - Dentro mesmo dos princípios
" da regra humanitária, não é justo que por não termos es

colas, por ser deficiente o ensino no Brasil, se aUrem êasea
homens a verdadeira escravatura. .

O SR. LEVt CARNEIRO -Não se aUra.
Deva declarar a V.· EX. que não cultivo a profecta, não

tenho predileção por êsse gênero literá.rio, mas sincera
mente receio que a promulgação dessa regra e a !\la exe
cuçlio, se "se désse. provocariam um C7"CCk comparável ao da
lei da áboUção. ' "

O sa. Acm MEDEIROS - Não sendo aprovada. Os riscos
510 iguais. Os tl"8balhadores no Brasil já. não' se satisfazem
com simples argumentos; - querem ver a realidade, a prá-
tica. .

•O SR. -LEVt .CARNEIRO - A!nda mesmo no terreno es-
trito das. reivindicações e dos interesses dos operários ru
raS!, 'colocaria· acima disso. acima da limitação das· oito
hOras, que. naseondiç6es de meio em que se desenvolVI!
o trabalho rural, nas condições de pouca intensidade do lra~
balbo de campo geralmente notadk, J110 con"Utue o maior
dos fncoDVeniente8~' -acima diaso colocaria uma série de
jarántias contra ·as pploraciSes, de que tantas vezes alo
vítimas. quanto ao pasamento de salários, á parte que lhes
cabe das colbfdtu.eto. .

Entretanto, estou apenas faZendo uma ponderação e uma
justificativa.. .... . .

. O SR.. MONTElaODE BARRos - A V• Ex., que consirlera
. do maior valor· toaas essas reivindica'ções a que acaba de· se
referir,· consulto se tem. apr~ntado emendas nesse sentido.

O SR. LEVt CARNEIRO - Pois não. Não apresentei
nenhuma emenda no plenário, mas' sim.. no seio da Comis
são, quando se elaborava o projeto, discuti. com os colegas

.~i~ sugesiges. ,.Ainda o~te... ;tiye oportunidade de mos
trar a ··alguns Deputados. InClUSIve" da bancada. dos empre
gàdós, •emenda por mim redigidà, que . procurava - parale
lamente; .á feJicissimasugestão" de nosso eminente e sábio
meStre;;"Sr;-. Miguel· CoUto. que garante uma:- percentàgem' "
paTa ·a'·educação .:..:.. estabelecer.a garantia de cert& percenta
gem 'da .receita· para. a assistência social. Na., destinaç~o .de, .
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verbas (creio qU..f estão presentes alguns colegas que leTam
a emenda), incluia até a alimentação sadia e barata do tra
balhador .

. Quero, entretanto, fazer ainda outras ponderações sobre
o mesmo assunto. Também não me abalançaria, como se
abalanÇüu a emenda do nobre colega de representação pro
fissional, á proibição abE'oluta do trabalho' de menores de
16 anos. É, realmente, uma bela aspiração, uma bela con
quista a realiza,r, mas dificilmente realizável entre nós.

Não podemos decretá-la, de plano, imediatamente, por
que, para mim, há alguma cousa peor para a criança de
16 anos que o trabalho, sobretudo o trabalho do campo, que
é trabalho sadio -há alguma cousa peor, que é a vadiagem
das ruas. (Apoiados.)

O SR. ACIR MEDEIROS - Ê caso de polícia.
O SR. LEVí CARNEIRO - Mas de polícia inexequível,

por.quê devo dizer á Assembléia, e já o escrevi, certa vez,
sendo um homem que devo todo o pouco que sóu a meu pái,
considero que não há inimigo mais perigoso da criança que
o seu próprio pai, porquê é êle que, por ignorancia, por má
fé, por interesses subalternos" muitas vezes a sacrifica. As
sim o problema se torna melindrosíssimo. É preciso que o
Estado váre o círculo doméstico para ir, com a sua pata de
selvagem, sobrepor-se ás determinações paternas.

Aí está a gravidade do problema, na sua tremenda com
plexidad~; não se resolve com uma penada, com um dispo
sitivo dessa natureza.

O SR. FERREIRA' DE SOUSA - V, Ex. fala com autori
dade, porquê é o maior conhecedor do assunto, no Brasil.

O SR. LEVf ÇARNEIRO -'- Outra increpação, em torno
da qual' se está fazendo certo alarma, é relativa ao. direito
de greve pacífica. Diz-se que a Commissão Constitucional
negou ao ,trabalhador o direito de greve. É uma inverdade...

O SR. AQIR MEDEIROS - Folgo muito em ouvir isso de
V. Ex. Seria uma injustiça.

O SR. LEVí CARNFJRO - '" até' porque, no. ante
projet4), não se cogitava disso, não se assegurava o direito
de greve ao trabalhador. Se havia alguma cousa liberal no
anteprojeto, q1;le nós deturpamos, que aviltamos, que tor
namos reaeionário, não foi a garantia do direito de greve.
Ao contrário. Lá: eBtá, com todas as letras - o "dever de
trabalhar, salvo impossibilidade física". Era a única <tis
posição. Á sombra dêsse disI'lositivo, uma jurisprudencia
reacioIYd.I'ia obrigaria, amanhã, todos OS operáríos que se
envolvessem numa greve, a cumpri-rem o dever de traba
lhar, "quand même". Isso era o que estava no anteprojew.
Agora, nós, da Comissão Constitucional. ..

O SR. ACIR MEDEIROS - V. Ex. deve conhecer emenda
minha nesse sentido.

O SR. LEVf GARNFJRO - Vou chegar lá.
Que fizemos? Para mim, o direito de greve pacífiea. é

indiscutível, fora de qualquer cQntrovérsia. Se alguém lhe
··criou restrições; no Brasil, foi, aliás, a legislação trabalhis
ta do Govêrno Provisório, que, como V. Ex. sabe, .ao esta
:beleeer as Juntas de Conciliação e Arbitragem, determinov.
que, nos e.asos de conflito de interêsse, a desobediência seri~

motivo para expulsão do operário.
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() SI\. Acm 'M:ZOSJROS - O proletariado condena essa
medida.

. O SR. LEvt CARNEIRO :- Estou "definindo responsa
bilidades. Quero assumir as que nos caibam, e dar a cada
um a que lhe c.Qmpetia.

Ora, nós· nos defrontamos com uma ;>roíbíeão-.;. creio
que o relator da matéria ·foi o Sr. Marques dos Reis, e si
eu praticar alguma infidelidade, S. Ex. me poderá corrigir
- nós nos defrontamos' com a proibição absoluta da greve
e de lock out, conjugados um t:l outro, o lock out dos patrões
e a greve dos empregados. Que fizemos? Suprimimos am
bás. Reacionariamente, contra os operários? Pois se supri
mimos, do mesmo passo, a proibição dos "lock out" dos pa
trões e da greve dos operários!

Suprimimos como? Negando ~se direito.? Não. Excluí
mos da Constituição um dispositivo que nunca existiu e
não há em nenhuma Constituição contemporanea, anão ser,
Lalvez, a dos "Soviets", que não verifiquei nesse ponto.

O SR~ FERREIRA DE SoUSA - Lá, proibiram.
O SR. LEVt CARNEIRO - Não deço a outras minucias

porquê, de momento, não é possível fazê-l0. Entretanto,' fo
mos taxados, pelo maior dos orgãos da imprensa brasileira.
pela pena de eminente publicista. que ali comenta, dia. a dia,
a. obra de preparação constituejonaI. tomos· ineulpados de
radicais, porquê consagramos .o ,principio da representação
de classe. . .
, Baviamos, ainda, pela iniciativa esclarecida .do nosso

eminente colega, Sr. Marques dos Reis. introduzido, no ca
pitulo da -Declaração de Direitos", . algum' principios da
mais alta siini!icação, que os· patronos das reivindi~
operárias não quiseram ver, l'rincfpios que. senão, eneon
travam·ex;pressosno anleprojeto: o direito á éducaç~, di
reito relevantíssimo, ear~terí5t.iea do momento que vi;",
wmos.

O SR. Acm MEDEIROS - Apresentei emenda nesse~
tido.

, O SR. LEVl CARNEIRO -Perfeitamente: V. Ex. deve
reconhecer' a sinceridade 'e a boa fé eom';.qoo nós, fazendo. as
rest.riç6es, que fizemos, s.:lb a iMPíração de altos inleres8lle
naeionais/ e que sumariamenlejá· expüs á consideração da
A~sembléia - du mesmo ..passo abrimos.'tlOVaS franquias,
ac.o1hendo .iS' JIliciatívas de YV..~ , .

O SI\. ÂLCANT.AJ\A MACHADO - E da baneadapauIista.
··0.5R. LEvt r.ARNEIRO -'.·Firmámos" também, em

texto expresso, o ·direito á subsistêneia•. Fomos além. Por
um digposítivo que não se tunda. em nenhuma emenda, por
quê foi iniciativa surgida no próprio-seio da comissão, de
terminámos ..no .~pít~l() dos fUJ1Cionários. pá.blieos, .um~· nor..
ma nova, que dãexatamente aos trabalhàdores da m'àls hu
milqe condição uma garantia .que nunca. iiveram entre.. nós.
~ o dispositivo que .;a:le p:ermitoJer~. porquê. sôbre. éle, 141~
vez senão tenha ainda .detidoa aten~ão.dos Srs. Deputados.:

c ,. ,. ,.. ~ \

1: ," '''Os· ,Sex:vidore$'dii iií1i~" d~!..q'uaI~er .. ~te~ia,
. qq~_não .JizereD;l par~ :d05Q11a.4rOs dos.~unelo~~r~oe,

.,' .- desde .que- cQutem mal~'; de .dez a:qos de :.e:eroícloef~
:. "t.i.vo,de ~:rvico púb~ieo, .d~l~á~r.l1~I'~B.llen~,,~!'iP
i· ' ,'direito ás· ,garantias e '·.y.an~eD8. .'dos '!U1J;CiOMrlQ6»

. pelo !orlpa deçlarada em· lei .. ~ .". . '. , ' .
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O humilde varredor do serviço da Limpe:.aPública fica
investido, depois de dez anos de serviço, nas garantias 'dos
funcionários "públicos. É uma inovação relevante, conside
rável, que nos não valeu, no entanto, nem - como direi? __
um pouco de indulgência no julgamento das nossas inten
cjões e dos móveis elevados a que sempre obedecemo~. .

O SR. CUNHA VASCONCELOS"";' O "Comité" deve ter orgu··
lho por haver realizado a melhor' obra que podia aprr· ,~n
lar, salvo pequeninas ~inúcias.

OSR. LEVl CARNEIRO - Suprimimos demasias e exa
geros. Suprimimos a concessão da propriedade gratuita das
tetras devolutas onde tenham benfeitorias os posseiros, o
que seria a mais escandalosa defraudacão do patrimOnio na
cional ,(m.uito bem) ,do -patrimOnío dos' Estados, um inci-

..tamento á cupidez dêsse5 posseiros de última hora, que, na
fase ,da elaboração constitucional, até o momento da pro
mulgação da grande lei, iriam se apressar em fazer bentel
tonas, para se tornarem, de mão beijada, mercê dessas ben
feitorias de 'qualquer valor, condição ou importancia, donos
da terra de todos nós.

Suprimimos ainda a prescrição das dívidas de toda' a
nat.utezaem cinco anos. Lamento que não esteja presente
no momento nosso ilustre colega, Sr. Vasco de Toledo, a
quem convenci, no seio da comissão, de que êsf.e dispositivo
só acobertava os magnatas, que Mm valímento para deter,
durante cinco anos, ascobrancas das dí9.ridas, fiscais.

" Zelamos a propriedade privada, porquê acreditamos
estar num regime que ainda assenta nessa mesma pro-
priedade. ,

É cerloque há, hoje, regimespólíticos que se carac
terizam pela subversão da proPriedade privada.' Repete-se
a velha expreesão: - "La proprieté c'est le vol". Não acre
ditamos nisso. Não adotamos' êsse dogma. A Assembléia,
entretanto, que restabeleça as regras defraudadoras do pa;..'
t.rimôDio privado, que se acumulavam no ante-projeto, caso'
pretira consagrar, o mesmo princ!pio. ' .

. O resraté do aforamento, mediante 30, anuidades, é ou
tro dispositivo do mesmo alcance, que tambem suprimimos.
Sêndp foreiro, nIo sendo, enfiteuta' de' prOpriedade aIgumà,
OOJites80 que teria verronha de me valer' dêsse 'disposlüvo
para, adClUirir o dommio' direto alheio.
, O 8ft. FBRRBm.\' DS'SoU8A - Isso, aliás, figura já no C~
dlo Civil. ,

O SR. LEVt CARNEIRO ~O Código fala' das 30 ~ui
dades.e ~ um'laudêmio. O laudêmiú é o ponto capital; e j~
tamente issc o ante-l)rojelo suprimiu, deixando apenas; as
ao irris6rias' .nuidades , ' ~

Recusamos o dispositivo que exclue desapied~menfle
,a herança dos colater:1is" para fazer p:everter em faNor do
Estado; o que ' caberia, á ~rmi' menor, ao irmão desvalido,
ao sobrinho, que muitas ,veze$ é' criado, e et;làeado pelo tio.

, EUtoinamos. essa monStruosidade, colidente ,com, os im-
perativos da nossa afetividade tr..dicional. (Muito bem). " ,.

" Abolimos a regra fmOralfssima QUe atribue á. Faze_
Pública, ~lo m~nos metade tia valorização advinda ao imóvel'
pelo progresso, so'oial. "Se -qualquer de nós tiVés8~a·fortuãa.
'deaérproprietário emZODa ~o srandeprogresso,:ver-se-fá

. inopinadamnte' intiDiâdo a' entrar 'para' os' cofres:públicos com
metade da valorização p~(",.e:liente do progresso social. ."',
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Rejeitamos a regra que, transferia para o domínio da
União todas as riquezas do subsolo' e de quedasdágua inex
ploradas, nãó recusando á Uniã.o a precisa autoridade para
que legisle sÔbre essa matéria, sob a alta inspiração dos in..
teresses nacionais, mas sem perpetrar uma verdadeira· expo-
liação. ' .

Repelimos a desapropriação sem indenização em dinhei-
ro (apo~s). '

Repelimos, por fim, as leis lesivas dos direito;; adquiri
dos, do ato jurídico perfeito e da·coisa julgada, porquê"ábri
riam a pOI ta a todas as depredações.

, E' 1>1'eciso dizer qu,~, no Brasil, conseguimos firmar uma
jurisprudência bastante numerosa, q'Je permitiu a reintegra
ção de numerosíssimas vítimas de arbitrariedades do poder
público. Todos os funcionários públicos, demitidos ilegalmen
te, que,. em nosso país, conseguiram ser reintegrados, 56· o
foram por mercê dêsse dispositivo, hoje considerado reacio
nário e absurdo que mandava respeitar os direitos adquiridos.

Empenhamo-nos em reorganizar o regime federativo, de
finindo as competências e revivendo dos escombros, onele fi
ca..--a, aquele grande princípio fundamental do nosso sistema,
que a Constituição de, 91 exPressamente consignara, e que o
anteprojeto relegara ao mais significativo olvido. - atribuin
do aos Eatados todos os podere; implícitos. Nós o fizemos,
como '1 Faeul1ando á. União, determinadamente, todo o de que
precisa para o pleno exercício de sua grande iobra: mai&ou
menos tudo o que já fazia sob o domínio da Constituição de
9i, e, ao mesmo tempo, permitindo.a legislação subsidiária dos
Estados, de ,modo que União e ':Estados possam realizar con
jWltamente tudo.· o de que o Brasil precisa.

Mais ainda - e sinto neeessidade de resumir - devo
recordar que o antperojeto foi melhorado pelo projeto, na
matéria'relevantfssima da fIltervenção no. Estados, em rela
c;ã:o , qual instituimos,pela primeira. vez, o exame da Cbrte
Suprema, nos .casos de inconstituoionalidade. Exaramos aI a
regra· da limitação do prazo da Intervençio, estipulamos a
continuação das. autoridades estaduais e a persistência· das leis
locais, salvo as restrie(Ses ,1D)prescindíveis para a execução da
intervenção. Salvaguardamos, pois, tanto quanto possível,
mais ·que o anteprojeto. a autonomia do Estado, que aque\~
deixava , mercê dos poderes federais. Garantímo-Ia, iD.8tf-
tuindo a C8mara dos Estados. "

Deveria· aprofundar essas quest.6es, mas, evid6nt.MMn
te, não s6 a hora estt finda. como tenho abusado daateDOlo
dos nobres colegas (do apDiado,).· Oi18Dto , orpniza
çã!) dos poderes constitucionais, 1110 me IH)SSO dlspenaar
de aduzir nJiumas .breves oonsideraç3es a6bre- , pirte maia
silJllifieativa. Todos n6s dissemos QUe o·grande mal d\l re
Bime 'era a hipertrofia do Executivo. GomoQ projeto oon';'"
8iderou êsse ponto? Considerou-o, a sério e profundamente.

, Em primeiro lugar, empenhMrio-nos em lortalecer o
CO~S80. Po!." que maneira? 'Elevando' a. qUatro anos o
mandato, estabelecendo a Delegação Legislativa pel"JDanente,
as comissões de inquérito, os impedimentos dos Deputados,;
de forma a 'assegurar-lhes a in~ndênoia do Presidente da
República; a convocação dos M!DÍstros ao Congresso, aliás'
contra meu voto~.'. ...,' .' '.

. . :081\. CuN,lIA VASCONCELOS - Como no 1'9gime parla-.
meJitari8ta ~ . ',..,.. .

'i'O' SRz<LEVt CARNErnO - •• ~. e•.a'índa, á reJeiQão' do
véto, I?Or simples maioria. .
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Tudo isto estava no anteprojeto. Nós, porém, fizemos
mais alguma coisa: aditámos novas garantias, demos novas
forças ~o C::ongresso. Estabelecemos o .voto secreto em. to
d~ as deliberações sôbre véto do Prellldente da Repúbh~.
AsCamaraJ; deliberarão secretamente sôbre o vétopr~siden
cial. Determinámos a apresentação dos relatórios dos Mi
nistros ao Parlamento, no primeiro mês da sessão. Procu
rámos fortalecer a condição dos Ministros, consagrando uma
sugestão do nosso distinto colega, Sr. Fabio Sodré, no sen
tido de que o Deputado, nomeado Ministro, seja substituido
pelo seu suplente,... ,

O SR. FERREIRA DE SOUSA. - Inovação magnífica.
. O 8ft. ODILON BRAGA - Acho uma inovação perigosíssi-
ma.
~ O SR~ LEVt C..\RNEIRO·~ ••• não perca o seuman~
to, e pollsa voltar ao seio da Assembléia, quando de~xe aque
le eargo.

Preocup;br)o-nos com o problema da prestação de con
tas. dispondo que as .camaras reunidas, antes de se separa
rem, conheçam das contas do Presidente da República, do
ano anterior ou do penúltimo ano. Só depois disso, as ~
'maras se sep~m, para' cada uma desempenhar a sua fun
cão. COJUltitucional •. Quer diteI' que' a ;infração do dispositivo
pelo Presidente da República. dará lugar a um verdadeiro
escandalo público. porquê as Camaras terão esperado pel.
contas, que fIe· Jhe$ não mandou. e terão de l!ieparar-se sesa
as receber.

O SR. ODILON BIWJA- Allãs, nessa va.rre. o sub6tituti'YO
da ComiSBlo fez uma ressalva que, praticamente, anula a pro
..idêneia.

O SR. LEvt CARNEIRO - Há, de tato uma ressahoa 
te o Presidente riãomandar 88 contas, a Camara nomeeI"
uma ComiBsão de Inquérito para investigar 88causaa da
falta e s\lbre eJa determinar providências, . .

O SR. FBRRJnRA DB SoUSA - Essa Comissão de Inqué
rito poderá agi~ como a·· Comissão de Tomada de Contas do
velho Co~esso.

O SR. LEVt CARNEIRO - Procurámos, seguindo, ainda
nesse ponto, a orientação acertadíssimado 'anteprojeto, aS;
segurar a ,condição dos funcionários e evitar os excessos do
,Presidente da RepúblicasObreêJes, o arbítrio daS'Oomea
çóese, ainda peor, e mais temeroso, o das demissões.
. Procurámos, ainda mais, aparelbar o Poder Execuliv9
de umdrgio consultivo, como o Conselho Naeíonal,'. que Dão
é o Conselho Supremo híbrido do anteprojeti), mu ,uma en
tidade consultiva, asseguradora da continuidade admini8~

Uva, verdadeiro Copselho de Estado. '.: ' . ;.
O SR. FERRBIRA ,DH SoUSA ~ Infelizmente nomeado pelo

Presidente da República., '. ", .'
O SR. LEVt CARNEmO ~ Nomeado pelo Presidente

da Repúbliea,mas com a apÍ'o'V8Ç~O da Camara··dos' Estados,
eeom longo prazo' de exercício:' . , , .. ','

Criamos o proeesso de responsabilidade .do Presidente
da República, de ae6rdo com .a ,orientação esclarecida do
!lobre colega relator desta parte, Sr. Deputado. Val4eusar
F-alCão, em termos taisqu'.! aí se encontram algumas inO\'a-
fÕes du' mais .felizes.. . .
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o SR. CUNHA VASCONCELOS - E o sistema bi-eameral,
que é a melhor garantia da autonomia dos Estados, esque
oendo-se apenas o Acre.

O SR. LEVí CARNEIRO - Em referência ao trato dos
dinheiros públicos, o projeto estabeleceu os casos em que a
recuse. de registro pelo Tribunal de Contas é absolutamente
proibitiva, o que o anteprojelo não admitia. Assim, também.
consagrando felidssima sugestão do eminente Deputado por
S. Paulo, 81'. Cincinato Braga, se evitou a majoração das
dívidas públicas desde que os encargos do serviço cones
pondente excedam de um terço da receita.

Eisaquf, ' Sr. Presidente, sumariamente delineados,
alguns aspectos da nossa obra. Náô acredito, já o dissedeata
tribuna, que a própria Assembléia realize o milagre. ou a
perfeicão; muito menos poderiamos pretender consegue-lo.

-A Assembléia pode íer. porém, a certeza. de que fize
mos obra de boa fé, livre de qualquer influência e de qual
quer sugestão, ...

O SR. CüNHA VASCONCELOS - A mais completa que
podia!azer.

O SR. LEVt CARNEIRO - •.• partissem de onde
partisse, e somente sob a inspiração dos mais altos interes
ses nacionais. (Palmal •.Muito bem. Muito bem. O oradcw
é vív477Umte cumprimentado.)

Durante o discurso· do Sr. Levf Carneiro o
Sr. Cristóvão Barcelos, 20 Vice-Presidente, deixa
i cadeira da Presidência, que é ocupada pelo' Sr.
Pacheco de Oliveira, 1- Vice-Presidente.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Oliveira Passos.
para explicac;ão pessoal. '

. O Sr. Olf...Afra PUIOI - (Para ezplicaçllo pe880aZ) 
Sr. Presidente, 81'S: Deputados. A ordem economica. tanto
em seu aspectodoutrinario como no de casos concretos, con
substanciados ,em setos. do Governo ProvisOrio, tem sido
obJectQ de eloquentes e instructivos debates perante esta
Assembléa. Entre taes &etos do Governo' Provisorio, que
aqui sotrreram discussio, se encontramos d'eeretos 23..533
de i: de de~embro de f933 e f9.139, de 7 de março, de
t93t,esf.e fnnovadopelo de .n.23~486, de 22 de novem-'
bro de 1933. '

O primeiro desses decretos geralmente denominado d.
"reajustamento economico" já. foi profieienteme~te, analy
sado pelodoutosconsUtuintes Sr8~ Vasco de Toledo, 'Maria
RamQ8, Yergueiro ~ar e Antonio Covel1o~ Não póde, póis,
ser meu intuito fazer-vos uma dissertaclio 'sobre esse them~
mórmente depois Que Q Sr. Oswal(fo Aranha, illustre .titular
da pasta da Fazenda. 'd~clarou desta. 'tribuna que se pri.
vava de dieeorrer sobre o reajustamento economico,· con·
forme tanto desejava, porque o !'egulamento elal:!orado para
1azertuneeionar o insW·uto·se achava, para. estud~ e de.
eisão tinal, ~mmão8.do .Sr.Che!e do·,Governo Provi80rio.
&onoe; -assim, permittido presumir -QUe o ~l'Ulamento a~
tenderá, ás· objecc;ões que a criticacümpetente .e criterioM
levantou •.Aguardemos, portanto, a suapublieaçio para com-
mental-o. '. .' .

S~o--me, Sr•. ,Presidente, ,toda'Via .desta opportuuidacs.
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para manifestar que me alisto entre os que acceitama"eco
nomia controlada" como forma de gestão que melhor se
adapta á prudente, mas necessaria, intervenção do Estado na
esphera das actividadeseconomicas, afim de coordenaI-as,
traçando-lhes os rumos de uma racionalização compativel
com oS legitimos interesses da coIlectiyidade e fixando-lhes
<Js limites dentro dos quaes será permittido á acção indi
vidualista de cada um Se expandir num regime de livre
concorrencia.

Sou favoravel ás mp-didas de emergencia que se tornem
necessarias ao soerguimento das classesproductoras, quando
ameaçadas de sossobrar por motivos que sobrepujem a sua
propria capacidade de defesa.

Sou, naturalmente, favora\'el, a um auxilio á classe agra
ria para ajudaI-a a emergir da situação diffici! em que se
debate, condicionada, porém, sua concessão á organização
de um programma alicerçado em dados estatísticos, de cuja
execução se possa auferir, com seguranoa, a consecução do
alevantado objectívo, sem prejuízo, porém, para outras clas
ses da communidade, como fatalmente acontecerá ~e fô1', por
exemplo, mantida a emissão de apolices tal qual prevista
no decreto 23.533. A auseneia de dados estatisticos. Sr. Pre
sidente, contribue em parte para a divergencia de opiniões
que se constata quanto á convenieneia e á propriedade do
projectado reajustamento economico. Ainda ha poucos dias,
o illustre deputado Sr. Antonio Covello, commentando, este
mesmo assumpto, com a elevação· que lhe é peculiar,· e dese
jando attenuar os temores dos que se arreceiam 00 vuloo da
quantia de 500 mil contos a· ser despendida, e que, ainda
i~oramos se não será excedida. assignalou a. sua insigni!i
ficaneiacomparada com os 5 milhões de contos. ou 465 mi
lhões de dollaT\es, que os Estados Unidos da America do Norte
applicarão á finalidade semelhante. Ora, Sr. Presidente, um
exame· pormenorizado da circumstancia foca,tizada pelo nobr~.
dep".ltado, depois de ambientados 'os numeros nos meios em
que devem !ructificar. mostrará resultado diametralmente
OfIposto aovísado })OI' S. Ex. ~ que os referidos 5 milhões
de contos são d~tínados a. attenuar os erteitos da crise que
pesa Sobre a classe agrícola norte-americana, cujas dividas
hypothecarias montam a iO bilhões de dollares equivalentes
a cerca de HO milhões de contos de réis, feita a CODV6rsio
, taxa adoptada pelo Sr. Antonio·COvello, emquanto que os

. nossos 50€) mil contos deverio. desonerar compromissos hy
pothecarios que não devem exceder de um· milbló de contos,
segundo!oi o!ficiosamente propalado[

. .Veritiea-se, pois, que o coefficiente do reajustamento
brasileiro será de 50 % (cincoenta por cento) emquanto qua
o. norte-americano. ficará abaixo de cinco por cento (õ tfcl) I

'. Sr. Presidente, após esta ligeira di'gressão sobre o reajus
tamento eeonomico, seja-me permittido commentar o segun
do decreto a. que, '.de inicio, fiz. ref~reneia, o qual. diz· res
peito á intervenção do Estado. em prol da. classe industrial
brasileira. acto que' mereceu ser acoimado peio. nobre. depu
tado Sr; Antonio Covello de ·e~plo dalo'rm4 de6p~tica de
iritem,éncionismo gOVe1"n4mental na.t reiações de ordem: p'l"i
YOila., cOm sacrifício da ordem geral eprivoda."" PeC;O'venia
ao preclaro deputado, representante da lavoura paulistà. a

.c~a .acendrada .cultura .rendo a merecida .homenag~m,.pata'
téssegurar que S. -'E~. foi profundamente injusto ao 1'eprova!'
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o mencionado acto governamental que constitue in~erven\ião
mínima do E,stado em prol de uma classe que, juntamente
com' a lavo~a e o commercío,forma a pyramide symbolica
da economia brasileira. Tal decreto, Sr. Presidente, obieeti
,va" tão s6mente, vedar, durante certo espaçO de tempo, a
importação de machinismos, destinados á. installação de no
vas fabricas ou á ampliação das existentes desde ques'6 tra
te de actividades industriaes já radicadas no paiz e que pro..
vadamente se achem em estado de superproducçào.
. A não ser que se impugne o preceito da economia. c~
trolada. que auctoriza a intervenção do Estado em defesa das
classes produetoràs, o que não pode ser aUegado, pelo me
nos, pelos que pugnam pelo proiectado reajustamento da la.
voura, entre os quaes se coliocou, brilhantemente" o Sr. An
tonio 'Covello, não vejo, Sr. Presidente, como condemnar o
decreto n. 23.486, qUe consubstancia intellígnete e acertada
medida em defesa de empregadores e empregados da indus
.1rianacíonal.Esta conclusão mais se impóe se atf.endermos
a. que,~ situação chaotica em que se encontra. a economia
mundial, cada paiz recorre aos meios mais drastícos de pro
.tecção á propria producção Dum desmedido desígnio, simul
tân~ent.e autarchico e invasor da economia alienigeD&.
Passivel de critica seria, sim-o governo que ante semelhante
situacã.o se mantivesse indi1'ferente ás necessidades coIlecti
vas das classes·productoras,· sejam da lavoura. da industria
ou do commercio, para1'acultar, em seu prejuizo, a expan':'
slo das ambições individualistas.

Acontece ainda, no que concerlle á nossa industria, que
os meios' interessados são sabedores, de que em paizes' es
trangeiros existem 1'ab:oicas paralysadas, cujos roachinÍ6mos
~ pretende transferir para o Brasil logo que se apreeente
a primeira opporlunidad9. As empresas que se organiza8eem
na base dessesmachínismos importados a preoo vil, estariam'
naturalmente em condição de CODCOner vantajosamente com
as empresas já aqui instal1adu. e que comp1"At'am a .preço
elevado as suas machinarias. Seria palriotico, seria justo,
pergunto, que o Estado não interviesse para evitar essa si
tuação iníqua que agravaria. a vida de empregad01'es e em
pregados, ,srturbando ainda mais aetividades já criadas .em
nosso pai%, muitas vezes á custa de ingentes sacrificios? '

Foi com esse proposito que a Federação Indnstrial do Rio
de Janeiro; a que me honro de presidir, endereeou ao Sr. Mi
nistro do Trabalho, Industria e Gommercio, em setembro·dQ
anno pas53do, ummemorandum que peço licença para 161',
porque esolarece perfeitamente a questão: .

"Senhor'Ministro.- () decreto n. 19.739, de 7 de maroo
de 1931, em seu artigO 2·, prohibiu .pelo espaço de 3 &Jm08 a
iínport1lclo deimaehinismos,. apPL.-elhus ou inatrumentos fa
IIris, destinados ás indl18trias manu1actoras já existentes no
Brasil e cuja producQio,CI iuüc; do (;o1JemQ. se considere
excessiva. , ,

Foi intuito claro desse decreto adoptar um processo que
viesse eonjurar,' pelo,menos em parte, a grave ,crise que at
tingiu a indu8tria nacional em suas mais importantes rami
ficações e que a crescente superprodueçio ainda JiJ&is 8fAr1'8
vóU posteriormente. .

Pei-duram ainda os motivOs qne impelliram o SOVerziO •.
~o"patriúf.ic?à. d81~era9io •. 6 perd~ co~ int.ensidade~_ ~
notoria a crIse e%1stenteem todaS' as especnes da. nossa aCU-
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vidade manufactureira, reflexo, aliás, de phenomeno de de
pressãoeconomica que no mundo inteiro se manifesta.

, Se, pois, ao tempo da elaboração do decreto, todo o apoio
merecia a medida nelle consignada, com toda a razão deve
ser ella agora defendida, visto que não desappareceram nem
se attenuaram as imperiosas cir~umstancias que de inicio a
justificaram.

Sobre a riqueza nacional teria, certamente, uma influen
cia funesta a abertura dos portos brasileiros para machinas
destinadas á installação de fabricas novas ou ti ampliação
das existentes no que concerne ás actividades já radicadas
no paiz, uma vez que a industria nacional lucta ainda deses
peradamente para sobreviver aos eUeitos das tormentosas
difficuldades que vem atravessando e que tanto feriram a
sua economia.

Pedimos licença para -fazer sentir a V. Ex., em sua rea
lidade, que esta é infelizmente,a situação, sendo,conseguin
temente. da maior conveniencia nacional observar-~ com ri
gor a medida em analyse, principalmente, com referencia. ás
industrias de provada superproducção, não Se permittindo -a
entrada de material destinado ~ ampliação deinstallações,já
existentes, nem de machinaria pàra installações novas.

, Restringindo as conoessões ao estricto pensamento que S$
acha expresso no decreto n. i9.739, o Governo impedirá:re
flexos damnososao !.lpreciavel parq~e industrial que possui
mos e' que se mantém á custa de pesados sacrifícios. Fará,
portanto, obra. ~eritoria. '

Estas considerações nos occorrem, Sr. Ministro, pelo facto
de estar relativam~nte proximo o término do prazo mareado
para o contrôle da importação de machinismos e cuja pro
rogação será providencia doe -grande alcance patriotic-o no
momento attribulado que -o mundo estã vivendo.

Queira V. Ex. receber OS protestos, que lhe assegUramos,
do nosso maior apt'~.,

Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 1933".

Em 22 de novembro, o Sr. Chefe do Governo Provisorio
ooix{)u (} deereto n. 23.486 que proroga até 3ide marçO de
i937 o pràzo estabelecido no de n. i9.739 referendado 1Wlo
então ministro Sr. Lindolfo Collor. Foi dess'arte mantida a
mesma orientação de uma justa e minima defesa da produ
eção industrial brasileira, &cto esse que só 'pode merecer oS
applauSQs de t<ldos os _brasileiros. (MUito bem; muito bem.
Palmas. O orador é vivamente cump'rirwmtado.)

Durante o discurso do Sr. Oliveira Passos, o
Sr. Pacheco de Oliveira, 10 Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Cristóvão Barcelos, 2°. Vice-Presidente.

O Sr. -Presidente - Tem a palavra, para explicacão
pessoal, o Sr. Pedro Aleixo. .

15

O Sr. Pedro Alebco (Para explicação pessoat)- Sr.- Pre
sidente, 'nobres Srs. Deputados, ainda há pouco,.6cupando esta
tribuna, o ilustre mestre Leví Carneiro teve' oportünidade de
destácar os· esforços da Comissão dos 26, para que se .ofere
cesse á Assembléia Nacional Constituinte um projeto digno de
nossa cultura ede nossa civilização.



-115-

Sem dúvida,Srs. Deputados, é necessário ressaltar aqui
que as restrições feitas, ou que o tenham de ser, ao substi
tutivo do anteprojeto, não provêm - sempre - daqueles que
oferecem essas restrições sem outro objctí'ic que não seja o da
defesa de idéias avançadas; daqueles que, cristãos novos, que
rem, com os ataques que formulam, indicar a sua convicção,
a fortaleza e pujança de sua fé; daqueles que, despeitados,
descrentes, vencidos de todos os tempos, se Servem apenas do
ensejo para apontar êrros, se servem da oportunidade para
manifestar os amargores das derrotas da véspera.

Por isso mesmo, o substituti'Vo apresentado, que ser:-á, den
tro em pouco, trazido á Assembléia, deve ser analisado, cri
ticadO'. E, sere dúvida, seríamos presa ainda da enfel'midade
de que nos falava Vieira, se acer:-ca· do substitutivo todas :l.S
vozes se calassem e nenhuma reclamação se fizesse.

O SR. PEDRO RACHE - Mudez ou falar:- muito. São duas
doenças terríveis ••.

O SR. PEDRO ALEIXO -Assim, os reparos apresentados
~o substitutivo devem ser ponderados pelos autores aessa
obra, que todos reputamos, de boa fé, 1038, ap~ar dISSO, sus
eeptínl da análise, da cr:-ftica. do exame de cada qual. E" que
O silêncio, nemsemin'e exprime aplauso, nem sempre signi
fi~ aprovaçãO. As "Vozes emudecem não para louvar, mas
pdtquê arreeeiam' a violência dos ouvintes.
. .. o que, entretanto, me traz á tribuna éa apreciaeão de úm
fato QUtl, embora ocorrido na Comissão dos 26, sem que ti
vesse dêle havido publicidade oficial, deve ser consignado nos
AII4Ú da Assembléia NacIonal Constituinte, .••
, O SR. JosE' ALltMIM - Para retirá-lo da penumbra.

OBR. PEDRO ALEIXO - ••. para que, justamente, pos
samos aqui bem examinar o sublJtitutivo, conhecendo a proce
dênCia. a origem de algumas das emendas; porquê, segundo
eol13ta do·text,o de resolução que já mereceu pareceI" favorá
vel da·Oomissio de Polícia, o projeto deveria ser aproftdoi em
gIéIJ9; transformando-se, possivelmente, na Constituição Pro-
visót4a do Brasil. .

Todos sabemos,·· nOb1'e3 Srs. Deputados, que. á últitna
hora, depois que· a Comissão revisora já haTia apúrado a mé
«fiadas'opiriiõeS:.vexwedoras,..!oram introduzidas ,novas emen
das, po~ um proeesso todo especial: deliberou-se'que todas as
emendas que trouxessem á assinaturo de. pelo menos, Quato1'7.e
dos. ,vinte e seismembroll da Comissão. seriam. sem dis
cusSão e sem votac;ão, consideradas aceitas e integradas·no
substitutivo, liue deverá ser trazido ao conbecimento da As-
Sembléia para. aprovação global. '.

. ·ara; Sr. Presidente, reconheÇO a iodos, Pól'4uê o sei de
fender em mim, odireilo de divergir e o dfteitb·de:diseordar;

'de modó,.que ·a divergência suseitadadentro' da Comisslo
dos:.26.aquele movimento de rebeldia quanto á COmisslo re
visora, merece, sem dúvida, o meu aplauso e o; meu apOio. O
que,porp.m, condeno é que, eliminando-se uma inslancia,
abrindo-se mão .dessa .comissão de .revisão, se ·haja. nobres
Srs. Deputados, procurado tr"uer ao plenário um projeto· in
~al, cóm o yoto àpenas de UIl)a maioria multas vezes oca:"
slOilal, dentro daquela mesma Comissão'. AdmitO quequa
f.otIZe não tenham qUerido stlbordinar":'se a tres; 'mas porquê
2õt'l1ão ~de sujeitar-se a H? ' ."

. "0 SR. FDAElRAl>E SoUGA -Émendàs houve Qtie,distuti-'
da8~ por certo não passariiun lia' Comissão.'
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O SR. PEDRO ALEIXO - Não quero entrar no exame e
na análise elos motivos que teria tido a Comissão.

O SR. ACÚRCIO 'rÔRRES - V. Ex. não acba que a ano
malia,verificada na Comissão dos 26 vem prejudicar, e gran
demp.nte, a indicacãoMedeiros Neto, boje transformada em
substitutivo pelo parecer da Mesa, e relativa á reforma do
Regimento '?

O SR. PEDRO ALEIXO -,Não acho, caro colega; porquê;
para todos os males, ba\'emos sempre de encontrar remédio.

, O SR. ACÚRCIO TORRES - Que remédio é possível encon
tra:-,se temos de votar sem discussão, em primeiro turno,
projeto que amanbã pode ser, como' V. Ex. bem acentuou,
a .Constituição Provisória do Brasil ?

O SR. GUARAcf SILVFIRA-O nobre orador sabe que, em.vez
de discutirem na Comissão dos 26, andaram poraquí, e:c abru
pto, colbendo assinaturas de membros da Comissão para' der
rubar emendas inteligentemente elaboradas naquela Comissão.

O SR. PEDRO ALEIXO - Recebo a informação de
V • Ex. e, agradecendo-a, tenho a dizer que o objetivo que
me traz á tribuna não é o de apreciar a razão pela qual idéias
que pareciam vencidas surgiram, á última hora. vencedoras,
integJ.-adas. no sustitutivo.da Comissão dos 26.

O SR. SoARES' FILHo - E' .preciso ter a coragem d~ dizer
como se chego~ á maioria dessas assinaturas, embora muif.a4
das emendas integrassem pensamen~ idéias e princípios

. eoiltrários a Sugestões anteriormente apresentadas pelos m~
mos siamatários. '

o SR. PEDRO ALEIXO - Essas informae<ies, ilustres
Srs. Deputados. vém 'exatamente expliear. sinão cabaJmen1e
justificar, .minha presença na tribuna, para assinalar que, se
houve movimento de rebeldia em referência á Comissio Revi
sora, éssemovimento sem dúvida deveria ser trazido ao co
nhecimento da ,própria ,Assembléia Naeional Constituinte
(muitó'bem) e jáInais,por processos como os referidos, de-:
veria'Jímjtar seu objetivo a integração dêste ou daquele pen...
samento,.digamos mesmo, com desprezo pela opinilo da maio
ria désta Casa, que é/incontestavelmente, a opinião da Naoio
brasileira, a intesraçãodêste ou daquele pensamento no tex
to do substitutivo.

O'SR.IRBNioJoFFILY.:.... Creio que a qUestão deve ser
posta nos seguintes têrmos: em primeiro Jurar, a análise da
eorreolo .ou incorreção dos' Srs. Deputados assinando as
eméndas; em se;undo,o caso da inclusio das mesmas no pro
jeto•. Quanto ao modo de procederem os Srs. Deputados, 8Og,
entretanto, obrigado a respeitar a opiniio delodes, maxim~
niotendo motivos 'para desconfiar da licita intençlo de
cada qual ~ Quanto á segunda parte, iato é, a de haver
emendas ~Ji8du por ti Deputados, que constituem a
maioria da Comissão,. sido incluídas. no projeto, acho isso
mui~ Justo e, muito, lógico, porquê equivale a dizer que,
sem os U, o projetonlo viria para o plenário.

O SR. PEDRO 'ALEIXO -No toeante ao aparte do nobre
Deputado peJa Paraíba. tenho a dizer que êsse processo, em
virtude do qual se pretendia'fazer a apur.açlo.do~ votos dos
~embros da': ,Comissão', dos, 26,. é, aDtiregimental porquê" rie";
nhuD,! de DÓs, aqui presentes, poderia, por certo. ter o seu
voto computado nas 'deliberações da, Casa, se se limitasse a

-emitir êsse vóto através ,uma carta -ou af.ravésuma'telefo
nada., PQr issà~ieSmo', estabelecemos prQcesS~.se'gUro para
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apuração da votação.. E por isso mesmo que se deve esta..
beleeer processo para. apuração dos votos é que, senhores,
é de. estranhar-se a declaração que se'encontra no' Diário da
Aa,e,mbléi4 Nacionp.L de hoje, e segundo a qual se verIfica
que aB.e~ndas tais, ;.presentadas com as assinaturas da
maioria dos membros da Comissão, são consideradas aceitas
sem discussão nem voto.

O, SR. EUVALOO Loor - Parece-me que V. Ex. labo1'3
em equívoco quando declara, preliminarm.ente, que a C<;mis
são Revisora já tinba compulsado a média das opiniões.
Isso não representa, precisamente, a verdade do que se pas
sou naquela Comissão. O Comité Revisor apresentou bri
lbante trabalho e, ao ser entregue á Comissão dos 26, res
ponsável pelo parecer a ser enviado ao plenário, a maioria
divergiu - fato normal dentro de uma Comissão. Quanto
ao procedimento pessoal de quaisquer membros, é questllo
delfea.da, tanto mais' quanto ainda. não 10i publlcada a re- .
dação final. .

O SR. PEDRO ALEIXO - Não e'O.tro' na apreciac;ão das
atitudes pessoais de quem quer que seia.

Devo dizer ao I!9!lre colega que, a meu ver, tendo ha.vido
divergência entre os membros da Comissão dos 26 e a Co
missão Revisora, dever-se-ia, dessa divergência, dar conhe
cimento á Assembléia Nacional, e não se pretender, por essa
preocUJ)8.Ção da colbeita de 14 assinaturas, integrar-se no
projeto, que poderá vir a ser amanbã a Constituic;ão do Bra
sil, o pensamento dêsses U'membros, sem, entretanto, pro
curar-se atender á opinião da própria Assembléia Nacional.-

O.SR. GuARACf SILVEIRA. - Será uma vergonha. para o
Brasil. '

O SR. LEMORUBER FILHO - A Comissão levará a As
sembléia a recusar o substitutivo.

O SR.' IaENtOJ'OP'P'ILY - O nobre Deputado compara a
emenda assinada por 1." dos membros da Comissão, a uma
earta que c!)rressena. Assembléia.. Mas o ponto é outro, ~

causa é multo diferente: Já, assinaram e e5f.avampresentes
para dizer "Assinei e quero". Depois, não se feriu nenhum
preceito .do Regimento. .

O SR. PEDRO ALEIXO - Mas foi a Comissão dos 26.
-,ne se julgou autorizada para delegar seu poder a três tJp
seus membros, fim de que êsses coordenassem as ()I)in,iões
da própria comissão. '

O SR.ACÚRCIO. TORRES - V. Ex. permite um aparte.?
O SR. PEDRO ALEIXO ...;.. Com muito .prazer.
O SR. ACÚRCIO TORRES ~ Aliás, essa questão de emen

das e assinaturas de emendas e secundária porquê, estou
certo, V. Ex. nio encontrará aí, naturalmente, essas assina
turas na. emenda que estabeleceú' o maior' absurdo dêsse
projeto: o art. 1.3 das "Disposições Transitórias", a~uele

que exclue do conhecimento do Poder Judiciário os atos
praticados' pel~ Govêrno Provisório.

O 81\. Fl:RRBDtADB SOUSA -E pelos' interventores.
. O SR. PEDRO ALEIXO - Oa apartes, QU(' vêm MDdo
'.dados, deíl1ons~ 'bem, &rele,:,..ran~~ do. ~~unto. Nlo me
interessa, como disse, à questio ao, prQee5So pelo qu~,. se
pretendeu obter essa ou aquela asefnatura.Nlo estou aqw
y~.~ ~
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para fazer acusacão, nem tampouco .investigação. O que
procuro analisar é a questão de ter havido um movimento
de rebeldia em relRljão á Comissão Revisora., constituída
pelos 'pr6prios membros da Comissão Constitucional, e êsse
movImento encontrou sua válvula na obtenção de 14 assi
naturas, para preponderancia das emendas, quando deve
ríamos lWreditar que" ciosos de seus direitos, os meômos
que se rebelavam contra aquela comissão, deveriam querer
que fosse respeitado o direito de opinião dos demais mem
bros da Assembléia.

O SR. IREN~o J'OFP!LY - O nobre Deputado não tem
razão, nesse ponto.

O SR.. FEl\RElRA DE SOUSA. - Toda razão. (Apoiados.)

O SR. PEDRO ALEIXO - Isto dito, vou exatamente,
.II!eu8 caros colegas, mostrar como é perigoso obter-se ou
'pretender obter a introdução, no texto constitucional, de um
determinado díspOl5itivo, po~ êsse processo.••

. O SI\. FERRElRA DB SOUSA - De afogadilho.
O SR. PEDaO ALEIXO - ; •• sem o debate .e, sem a

discussão, que são imprescindíveis emeasos tais.
O SR. !RENto J'OFPILY -Debate...se no plenário.
O SR. FBlU\KIRA DK SoUSA - Mas o plenário não vai de

bater.
O SR. PEDRO ALEIXO - Quero, apenas, justificar o

que disse, e, para isso, vou ler a emenda apresentada pelo
meu distinto colega, Sr. Euvaldo LodJ. relativa áa riqu~
do subsolo, inclusive :fontes termais ou medicinais. .

O SR. EuvALDo LODl - A redação dessa emenda ,*,tá
errada. V. Ex. aguarde a publicação correta. e, talvez, não
IDJ\is tenha motivo para comentários. O que está publicado
não representa o que 1õi apresentado.

O SR.. PEDRO ALEIXO' - Agradeco o esclarecimento.
O SR.. ÂCÚl\CIO TORRES - E ainda S\) quer fazer a. dIS-

cussão em. um só turno. '.
O SR.. PEDRO ALEIXO - Não concordo com o nobre

Deputado. Acredito que, desde que a discussão seja ampla,
basta que ela se processe para que se esclarecam todos os
'Vetos.

Quando para. aquívim~s, nós, os representante~ do po~,
Já trazíamos, de nossos partidos, programas para defender,
opiniões para afirmar, deliberações tomadas; vínhamos
afim de, cpnjuntamentc com os demais represent.antes 'de
todo o país, Dugnar por um regime, por um sistema que
fosse, sem dúvida, repres~ntativo da média da opinião do
Brasil. Não é demais que se diga que uma Constituil:ão há
de ser obra de transigência, de compromissos políticos, des
de que se trate de transigências digna!!, e de compromÍ3sos
decOTosos.

Não podemos, por isso mesmo, querer que' a opinião
de cada um de nós ,prevaleça, e foi esta a razão pela qual
vim a esta.. tribuna, receioso de que a diretriz de um ~uno
Ide. ilustres. colegas desta Casa pudesse prevalecer. Agora,
les~J~recid'o por um dos &igIia~rios da emenda•.•
, O SR. PEDRO RÁCHE - Qual é a emenda'l V. Ex. falou
·na emenda, mas não citou qual. .
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O SR. PEDRO ALEIXO - A relativa ás riquezas do .sub
:0010. Aludi &. amenda. O meu distinto eolega não teria pres
tado atenção, porquê no momento em que eu abordava o
assunto fui interrompido pelo aparte do primeiro signa
tário da emenda. O que tenho a dizer é que houve êsse
J)ensamento, que está contido nesta redação errada,. é contra
a própria existêneia dêsse pensamento na Assembléia que
.nós, mineiros, mais eomo brasileiros do que como mineiros,
vimos protestar, porquanto, o que se pretende fazer, atra
Vés da idéia aqui comubstanciada; é, 'nada mais nada me
nos, do que o confisco da propriedade pública de Minas Ge
nis, em relação ás fontes termais e medicinais, sam que
{larta da União, em troca desse confisco, que é uma iniqui
Alade, siquer uma promessa ou uma esperança de qualquer
ftcompensa ou indeníza«;ãG. '

O SR. ODILON BRAGA - !ss(\ quando os direitos rele
vantfesimos da União já estavam assegurados pela compe
tência para legiSlar sôbre a matéria. .

O SR. EUVALDO 1.oDl - VV. EEx. estão combatendo
~ispositivo que .não existe.

O SR. GABRIBL PASSOS - Felizmente v. Ex. o declara.
O SR. PEDRO JaLEIXO - Assinalemos, Sr. Presidente,

.que o próprio autor dessa emenda mal redigida e agora re

.ti!icada,... .
O SR. EuvALDO 1.oDl_- Não apoiado. Não a retifiquei

-neste memento.
O SR. PEDRO ALEIXO - ••• está. a repel,í-la, como,

.evidentemente, errada.
. Eis porquê, Sr. Presidente, de êrro que, por evidente
.até merece a repulsa de quem é apontado como responsável
pelo pensamento que vimos condenar, jámais poderia a As
sembléia Nacional Constituinte ser levada á prática de OU
.tro êrro, e êste maior ainda, $19l o da consubstanciação de
tão iníquo e d&ninho pensamento em dispositivo Constitu
eional. (Mt.eito bem; muito bem. Pal'mIM. O OTarJqr é eum
primentat;lQ.)

16

'& '81'. Presidente - 'Tem a palavra, para uma explieação
'Pessoal, o Sr.' Os6rio Borba.

o Sr. Osório BorDa (PaTa ezplicação peuoal) ..-. Sr. Pre
·sidente, há poucos dias, como se recorda a Assembléia, trou
:xe-nos o Deputado Paulo Filho uma reclamação'contra a cen
'Sura á imprensa. Leu, o repre~ntante baiano, um editorial do
,jornal que S. Ex. dirige, o "Correio da Mllnhã", artigo que
·continha o lançamento de uma candidatura á presidência da
'República e que fora 'cortado peta censura.

Venho hoje á tribuna, atendendo a solicitação de um co
1ega de imprensa, fazerr.eclamação idêntica e com o mesmo
.objetiv.o: o de sacramentar com a ineensurabilidade dos anais
'da Assembléia e visando mais ampla divulgação' posterior,
uma nota censurada de ou:tr.o jornal carioca':"" "O Radical".

AquI têm VY. EEx. uma prova da matéria eortada pela
.censtU'a no brilhante matutino • Ela ostenta, em tinta verme
lha, o nec ímprimatu,. do ~r., exarado, conforme diz e~
.de ordem $t1J)erior.
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A nota do ..O Radical'" não é mais Ido que a reproduçãOo
. de umedlLotial da. "A Noite", aplaudindo e louvando uma.
outra candIdatura , presidência da República.

Vou lera nou.:

"V.iO.D depoimento - Nos debates polftlcos,.
ClURIi I8mpre, as paixões eegam os homens e,~
quêntement.e, pert.urbam o raciocínio. O coração VeD
oeado o ~rebro muitas vezes tem imposto soluç6es
qUfJ. IODC& de corrigirem os êrros, agrava-os. Tam
bém DO domfnio daapreeiacão e julgamento dos tatos
o bom NUO falha quaDdo os interesses são contraria
do.. Port.u.üo, quando a regra geral se transforma em
uceoAo, IUÚ muito comum DOS tempos que eorre~
do.taec-aenesta fase de eODfusionismo uma atitude
d. deaaaaombro ceun.o a que vem de assumira popular
e Lradlclooal vespertiDO "A Noite..,· que, em sua pri
meira edJcão de~ após judiciosa exposição do&
aoonteclmentos .polfticos, concluiu. de uma maneira in
eoflsmml e patriótica pela eleição do Sr. GetúliO'
Vargas á presidência constitucional da República.

Assim .se -manifesta Óbrilhante vespertino depois
de vária oonsit!er&ÇÕea:

"~or outro lado. a eleição·· do SI". GettUfo Varp,a
, prelidêocia constitueionalé um ato de 1ógica poU
t.Loa. O Chefe do Govêrno Provisório hãtrês anos que
vem damonstrandopossuir altas qualidades de admí
nllt.rador. Sereno, calmo, enérgico quando as circtms
tallolu o exIgem,. benevolente e generoso, colocou-se
aolmados partidos e das correntes partidarias, pro
ouraftdo a'tender, quanto possivel, aos. interesses da co
letividade.Tem o Govêrno Provisório no seu ativo~,'r'. de JJ11cfativas. da maior. importarieia. P~'Oblemas
ouJa loluelo vinha sendo adiada desde decenias foram
aamlnados com~ prático e muitos deles já se
aoIJam boJe rC!O)vidos satisfatoriamente. O trabalho
darec~ econOmica e financeira, que tem sido a
tarefa magna da Revolução, prossegue ininterrupto· e- .
o. ,ous primeiros frutos aí estão pat&D1es. Os proble
mu regionais mais eulminantes, como o das secas, o
dOI lrallsportes;o da lavoura assucareira, o do café ec
o,aUDent8s ã defesa nacional cuidou simultanea e
Indistintamente o Govêrno· Provisório, sem preocupa
ofte. bairristas. Assim se. explica, portanto, a simpatia.
oom que a opinião pública viu resolver-se a questão
p:oelldencial com a· esco1hli, que se pod& considerar
ullanime, pelaseorrenWs políticas mais ponderáveis,
do nome do Sr. Getúlio Vargas, para futuro ehefe do
Ealado."

Como se vê, essa nova candidatura, perseguida pela· cen
sura policial , imprensa,. não é já de um ministro, militar ou
olvll: mu a do Sr. Getúlit)- Vargas. ~, portanto, um partidá
rio do Sr. Gell1Uo Va.."'g88 quem reclama, Por meio intermé
dio, perante 'O Chetedo Govêrno Provisório, contra os rigo-
nadaaenaun. .

O SR. AcóaCJO TORRBS - Permita V. Ex. um aparle f
AUla, btvu eae funCionAdo tenha agido,. nêsse momento,.

.elUnpriDdo meDI do Sr.'Ministro da Justiça. E%,plico: por
qu'ê, .nataraJmente,· o Ministro nlo quer se lance. a candida
tura do Chefe do. Govêrno Provisório porquê o Sr.· Getúlio-
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'Vargas, repetidamente, em telegramas enviados daqui para o
Sul, vem declarando que não é candidato e s6 quer passar o
;govêrno ao eleito e recolher-se á vida privada.

O SR. CARLOS REIS - E, ainda mais, S. Ex. se tem con
servado alheio a qualquer movimento nesse I!entido.

O SR. CÉSAR TINOCO - O Sr. Getúlio Vargas é ocandi-
<lato do povo. .

O SR. ACÚRCIO TORRES - Então, que seja eleito pelo
:povo!

O SR. OSORIO BORBA'- Não me sinto obrigado a entrar
.na discussão dessa· matéria. Cumpre-me, apenas, agradecer
lOS apartes. .

Participo da opinião dos que reclamam para a' eleição
-do futuro Presidente da República, um ambiente de liberda
·de jornalistica, para efeito do maIs amplo debate de nomes,
propaganda de candidatos, e mesmo, melhor, definição de
atitudes.

Como atenuante da. norma. que adotou, a censura poderá
.alegar que, pelo menos neste capitulo de candidaturas e
-candidatos presidenciais, não está usando de dois pesos e
.duas medidas.

Aliás, devo dizer que, segundo estou informado, () cen
sôr da "A Noite", foi suspenso por quatro dias por permitir
a diwlgaçio da nota favoravel .á. candidatura do ar. Getúlio
~~. .

O SR. Ac{,'1\CIO 'l'ôRRES - Veja V• Ex. que cuidado êles
'têm f•••

O SR. OSóRIO BORBA - m5e sistema antipático nlo
>deve também vigorar aqui. Do mesmo modo que o manifes
to do "Correio da Manhã" e outros documentos do. mesmo
'Senaro e !inalidade,deve também esta inocente nota do "Ra
tCfieal", figurar no noticiário poli'üco-partidário do nosso jor
nalzinbo: o "Diário da Assembléia", que está imune deceIr
-aura••• (Mu.ito bem; .mu.ito bem. Pal7TlQ.S. O orador é cum
ln'imentaào) •

O Sr. Presidente - Esgotada a bora,· vou levantar aSes
:são, designando par-a amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

Trabalho de Comissão.

Levanta-se a Sessão ás 18 horas.





89& Sessão, em 8 de Março de 1934

PreaidAncia dos Srs. Antônio CarIos, Presfdeme; CrfaI6.
Barcelos, 2'" Vice-Presidente.

1

As U horas, comparecem os Srs. :

.Antonio Carlos, Crirlóvão Barcelos, Tomaz LObo, Feman
deg Tivora, ClementinoLisboa, Valdemar Mota, .Alvaro Maia,
Mário Cai2.do, Cunha Melo, Alfredo da Mata, Abel Chermont,
Mário Chermont,Veiga.Cabral, Magalhães de Almeida, Rodri
gues Moreira, Costa Fernandes, Adolfo Soares, .Godofredo
Viana, José Borba, Pontes de Oliveira, Xavier de Oliveira, SUva
Leal, Kergirialdo Cava1canti.Odon Bezerra, Irenêo Joffi1y.
Agamenon de Magalhães, Mário Domingues, Arruda Camara.
Tomaz Lõbo, Góis Monteiro, Valente de Lima, sampaio Cos
ta Leandro Maciel, Rodrigues Doria, Deodato Maia, J. J. Sea
bra, Marques' dos Reis, Prisco Paraiso, Medeiros Neto, Edgard
Sanches, Alfredo Mascarenhas, LeOncio Galrão, Gileno Ama
dó, Aloisio Filho, Francisco Rocha, Arnold Silva, Lamo P~
sos .Fernando de Abreu, Godofredo Menezes, Lauro Santos,
Jones Rocha, Henrique Dodsworlh, Amaral Peixoto, Miguel
Couto, ~mpaio Corrêa, Leitão da Cunha, João Guimarães,
Prado ,Kelly, l!'ernando Magalbães, Gwyer de Azevedo, Lem
gruber Filho, Bias Fortes, Martins Soares, Pedro Aleixo, Au
gusto de Lima, Gabriel Passos, Augusto Viegas, Mata Machado,
Delfim Moreira, José Alkmim, Vieira Marques, Clemente Me
drado, Simão da Cunha, Furtado de Menezes, Cristiano Macha
do, Policarpo Viotti, Daniel de Carvalbo,:VaIdomiró M~lbães,

Llcurgo Leite, Campos do Amara1,.· Carneiro. de Rezend6, Al
oantara Machado, Barros Penteado, Almeida Camargo, Ver
gueiro César, Guarací Silveira, Hip6lito. doRêgo, José UI
piano, Lacerda Werneck, Antonfo Covelo, Cardoso· de . Melo
Neto, HeIíl'ique Bayma, Domingos Velasco, Generoso Ponoe,
Alfredo Pacbeco, Antônio Jorge, Nereu. Ramos, Adolfo Konder,
Carlos. Gomes, Simões Lopes,. Maurício Cardoso,· Anes Dias,
Frederico Wolfenbutell, Renato Barbosa, Demétrio Xavier,
Vitor :Russomano, Ascanio Tubino, Adroaldo CGSta, Alberto
Dini~, Cunha Vasconcelõs, Ferreira Neto, ·Vasco de Toledo. An
tonio Rodrigues, Valdemar Reikdal, Francisco Moura, Antõ~io
Pennafórt, Seb&.Stião de Oliveira, JoãoVitaca, Alberto Surek,
Guilherme Plaster, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar .Car
valho, Rfeardo Machado, Valter ~osling, Horlicio"Lafer,Mário
Ramos, Pacheco e Silva,· Rocba Faria,. Gastlo de Brito, Tei
xeira Leite, Pinheiro Lima, Levf Carneiro' e Abelardo Ma-
rinho. (iSi). .
;."

.. O sr. Presidente - A lista de· presé!u;a acusa ~ •. c.ompa-
recimento de 1.31 ~rs. Deputados. '
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Está' aberta a Sessão .

1
· O Sr. Fernàndes Távora (~ Secretti.riq) procede , lei
tura da Ata da Sessão antecedente, a qual é posta em dis
cUssão.

o Sr. SoareI! Filho - Peço a pala~ll"a.

o Sr. Presidente - Tem a palavra, sObre a Ata, o nobre
Deputado.

O Sr. Soares Filho (S~1)re G Atar - Sr. Presidente, no
.discurso pronunciado na últÍlDa Sa85.0 de ontem pelo nobre
Deputado mineiro, Sr. Pedro Aleixo, tive oportuDui3de de
dar um aparte, que, hoje publicado, não reflete perfeita
m'ente. o meu pensamento.

, Afirmei, Sr. Presidente, ter estranhado a existência de
várias assinaturas nas emendas de última hora. na Comisslo
dos 26, porquê os nomes dêsses signatarios eu já lera em
emendas tttndamentahnente· diversas. .quando apreseutadas
,em, plenário, DO illfcio dos noslOStrab~lhos constituintes. '
· Aproveito o. ensejo de achar-me nesta tr1b1.lDa para d...
cIarar que li hoje uma 8Dtrerist& do' nobre Deputado, Sr. oe
Deral Barcel~ em queS. Ex. afirmava a e:DstêDcia, DeSta
~.. de um. movimento tendente a traostormar. elta CoDBti·
tuinte em Assembléia ordinária e asseverava 'ciue tal atitude
,era dos putidos que, 18m lX)ISUirem eleitorado correspon
dente, teriam arranjado, por .esta ou aquela forma, maioria
nesta Assembléia. '.que isso era determinado ,.Pelo desejo de
não énfrentaremseUl adversários na· convicção da derrota.

Preciso ressaltar, Sr. Presidente, que o meu Part.ido nIo
tomou conhecimento dessa emenda, e, quando tiver de deci-'
dfr o assunto, o fari exclusivamente do ponto de vista do
superior interesse nacional, porquA, quanto ao relUltado dai
futuras eleições no meu Estado, êle está certo que sua maio
.ria, a Dio permanecor a atual, será ainda mais expressiva,
·pelo conhecimento exato que tem do ambiente poUl.ico do
Estado e~ "confiar na lealdade de seus correligionário.. ..
"especialmente, por ter a seu lado a maioria do &Ieitorado
fluminense.

BDi,se tratando do fU~~pr6lio.eleitoral, a que. 8e refere
o ilustre· General.Sr• Cristóvão Barcelos, Sr. PresideD~
devo dizer em face de nossa situação poIftiQa· que. estamos
tranqUilos porquê. como já dizia Napoleão, outro general,
cuja legenda deslórias é umorsulho de sua pátria, $8 ba
.talhas, antes de serem ganhas no campo da luta, são· ganhu
nct c6rebro! J)elos ouidados .6, providências para sua orsaul
zaoio. As-'.lm pensando e agindo, não tememo! o embate elei
toral no Estado" r~t~ndo ,a .. declaração de Q.Ue o· Partido
QUe represento neta Casa aindanio deliberou e não tomou
~e.cimento do assunto da citada entre.vista. (Muito bem;
muilobem) .,

Em s~8Uida é aprovada a Ata da Se8110~
. teeedent8. ".' ' ,. . ." .

• • _. , .,',. ' I .".., -~, ,- '. " •

O Sr. Presf4ente-.;.;. Passa-seá leit.ura d()Expediente.,
,- . - ~- ;. " " ' ..,' '.'"

, '.

O Sr. Toma: L6bo (iO, Secretti.rio) procede á leitum do
seguinte,
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EXPEDIENTE

2

Telegrama:

De Cruzeiro - Acre - Presidente Assembléia Naeional
.constituinte - Rio.

Coleti~adesabaixo representadas interpretando fiel
mente elevado pensar corrente vencedora elegeu tOOa han
lC8da aereana memorável pr6lio cívico 3 maio vem perante··
'Vossêneiá pleitear adação regimeprefeitural Território ~e
único pode Ialvar região euarama ·total. Já afastada idéia
enemporanea fantasista sua autonQ.mia por' sua improprie
4ade difícU ,momento atravessamos reconhecida aliás 88GB
próprios. adeptos. ,~ d8RaCOnselbtvel também continuaoAo
~ovêrno centralizado SÓ. beneficiando favoritismo um muni
oOfpio em detrimento quatro restantes reduzidos última ex
presslo. Unific~ãoadministl'ativanIo .passaw. verdadeira
misti!ieaçlo símbolo injustiça lniquidade lQVantando me
lhorementol em um trecbo territorial'com IaCri!fcio ruina
.demais parcelas. BioBranco 8éde pomposo govêrno geral é
.natural proteste divido administrativa vendo-se ame8l;ada
perder privilégio desfruta quatorze. anos recebendo melbo-.
nmentos hospital bancos quando munlefpiosirmlos se de
batem garras epidemias ~ta recursos pobresa administra
tiva estado esplorável aniquila.manto. Restauraçlo restme
prefeituras maltes emenda, justificada brUbantemente Depu
tado Alberto DIDiz 6 .o 11n1eoeoDSUlta 'imperativos .geográ1'i
eos região, '6nico satisfaz suas mais' urgentes Dece3sidades
prol um deseiado surto progresso desenvolvimento. Quem
afastada fantasia se detiver demorado eume,. caso concreto,
verificará grande maioria povoaereano tratado como filhos
espúrios sofrendo injqua preterição seus direitos pela mino
ria-eapital. Cruzeiro do Sul, Xapurf, 8ena Madureira, Beabra
outrora cidades florescentes núcleos progr8QO golmeias in
telectuais gosando no· sistema. prefeitural igualdade vanta
gens equitativamente amparadas União todos recebendo uma
salutar rajada progresso melhoria boJe se encontram desfa
lecidos agôDicas emergências desaparecem .. extinguindo-se
sua unificaoio. sem vias rápidas·oomunic8ÇÕes int8rmuniei
paistopolirafia ,aoreaoa.,é verdadeiro aviso indicando .divisiD
administrativa, como medida .preparatória· fazer Acre atingir
futuramente sua elevada finalidade· estadoaulônomo. Di
visão Território pre~eituras autônomas constitue maior de.
seio aerean~~ verdadeiramente esta gleba querid& sem
veleidades80nhos viàs. Despidas subalternidade interesses
inferiores emenda Deputado Alberto Diniz, demonstra am
plamente seus ~es conhecimentos. terra rep~senta o
que o .torna .porta.voz autorizado.e credenciado do seu' grande
povo para a 'soluoio de tio inagn08 problemas. Respeitosas
saudaOÕes~·- O.t1Oaldo lltrrdman1l, Presidente Diretoria Ali~
ani;a Ligas EleitOrais. - Vmni4u4MeUo, Presidente Liga
Católica•. - Mtfrio. Lobifo, Presidente AssociaçloComercial.
-Antonio AfUZltacio.Presldente Centro Operário. - J08é
Vitor, Presidente .UniIo· Agr'cola• .;.... /oi!o PinAeiro, Presi
dente Homens dó Povo~ - A' Comissão Constituoional._. .

.O Sr. PreSidente :-- EsfJ., finda a leitura.do' Expediente.
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o Sr. C6sar Tinoco - Pac;Q a palawa.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. ~ear Tinoco - Sr. Presidente. inscrito para jus-
tificar as emendas que mandei ao projeto de Constituiçãu,
só hoje, quando já um substitutivo existe ao mesmo e uma
multidão de outras emendas vêm a plenário acompanhan
do-o, chega-me a .vez de falar a seu .respeito. Algumas
dessas emendas estão incluídas no substitutivo, outras foram
recusadas. Na p'ora em que ainda se fazem corrigea~
como'que -é quasi inútil.a minha presenoa nesta tribuna pela
insegurança das afirmações que possa fazer relativamenúr
ao que le decidiu na Comissão dos 26, e que o p15nário am
da não conhece, .porquê só hoje se deu, a publicaçio ,n~

Diário da h8embléi4 Nacioncl, sem tempo para uma leitura
'e estudo. Mesmo assim, pela premência de tempo que certa
mente haverá por OCa1líão da discussão do projeto, nIo fujO'
á tribuna para. precisar os pontos principais do meu pensa
mento, no instante em que devemos fazer uma Consttt.uioloi
elaborada no Brasil, feita para o Brasil,. e que concretize, Dio
as necessidades apenas da Avenida Rio Branco. porém, 
mais do que tudo - as Decessidades do DOSSO sertAo,' do in
terior, dando ao .nosso trabalho a projecio ~a,não'tendI)
em vista o sentimento de região de serta ou partido, mas o

• critério de uma política DaCioDii. em bem do p$ís, procuran
do impulsioná-Io, fortalecê-lo dentro da sua vastidão, pois o

. Brasil é grande demais para os bomens, até agora. pequeno&,
que temos po88Uido.. .

S1'. Prelidente, estamos na vida 1miYersa1, na .8DCt'UZl
lhada da mudança de sistemas governam6ntais. Não me
POSSO, entretanto, capacitar de que o Brasil, depois de se ter
batido, por dezenas de anos, na ansia de uma revoluçio,.
organizasse seu congresso revolucionário e aí, ao envés. de
ampararem e sondarem as aspirações. nacionais, vjessem os'
constituintes debater escolas, teorias, questões puramente'
literárias .ouacadêmicas, eequecidos dos interesses dopais,
esquecidos de que precisamos de leis para as necessidades
dopo.,o .e não em benefício dos que vivem no conforto e na
fartura das avenides do Rio de Janeiro.

Há uma diferenoa formidável, DO meu modo de sentIr.
A democracia liberal faliu. mas não é possível fazer evolução
dando saltos. E, quando 8e aceita, para organlr-açAo política
do Brasil, um sistema meio-têrmo, para.. não chocar a con
oiência daqueles que não t.iveram tempo de ser educados
Da. nova escola, não compreendo que não se transija na orga
nização social, ,para sentir; .de fato, as necessidades popu-'
lares, a n5cessidade dos que vivem· espalhados pelo .Brasil,
trabalhando e produzindo a riqueza. Não são as indústrias
fictícias, que vivem á. custa das .altandegas, depauperande
o povo, evitando acircnl8A;ão da ri.queza, que fazem a grair-
deza do Brasil.. .

S!!nhores, se o Estado é o desdobramento dafam~lia, ne
nhum. de nós pode viver isolado,' nem separado da economia
universa.l. Sentimos ,os efeitos e refiexos de' tudo, maS ff
preciso que não tenhamos, dentro de nós, a indústria men
tirosa, que importa o braço, a máquina, a matéria prima,
para depois se jatar de uma f&lsa produção. E todos os &r'
tigos. que. ela"fabrica, com sacrifício para. o consumido17, p~
~eriain ser'importádos mais perfeitOs e l5aratos.·
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Isso é o que se precisa dizer, doá a quem doer, tira a
quem ferir, porquê não pode haver interesses de govêrno8...
de indó.strias ou de capitais que sejam superiores ás ne-
cessidades do povo que sofre e que trabalha. •

Temos de fazer aqui, incontestavelmente,. em melhor
equidade, a distribuição da riqueza. Não é implanLil.i." Ó co
munismo, para se avançar na propriedade alheia, mas dar
a, todos o direito de viver~dentro do que é seu, com conforto>
relativo, não fazendo dependera.penas da fortuna o direito
de ser feliz numa pátriagrande.e rica como é a br~ileira.~

Senhores, êsse o programa socialista que prego, com O,
devido respeito a cada um, ao que é de cada um, á capaci
dade de cada um,. mas antes de tudo com o devido respeito.
á vida, á situação e á felicidade de todo o cidadão, para que
não haja. na mesma pátria a riqueza fazendo a infelicidade
., fuendo a felicidadementírosa, fictícia dallUeles que nem
ao menos sabem aplical" no goso moral e decente a própria
fortuna. . .. ..

Dentro. dêsse sentimento é que .quero discut.ír a COIiS
tftuiçlo, uma Constituição pela qual CJ Bra!ilse defenda da,
~loração do capital nacional ou estrangei,ro, uma Consti:"
tuição que esteja de acõrdo com as .nossas aspirações, CODL
a nossa prática da vida, sem cópia do que se passa·na Ale
manha., sem querer saber o que acontece na América do
Norte, sem .procurar sentir o que sucede na Franca. países
de edueaçlo milenar, cansados de sofrer, com as suas capa
cidades, de produção esgotadas, vivendo mais de·· ficÇÕes, ao
passo que nós vivemos ainda entre os pruridos de uma rea,.
lidade incipiente e grandiosa de esperanças.

O Sa. H.AoA.LHÃE8 NJtTO - De fato, ê preciso fugir ~
cópia. Faz-se. mister, entretanto, levar em consideração a,
profunda realidade do momento histórico, que é universal.

O aR. GESAli TINOCO - cada um de nós aceita. êsse
'momento histórico, quando está na sua corrente. Quando,
porém, se choca com os sentimentos pr6prios,desprezad"01.
Talvez V. Ex.. mesmo ainda agora se oponha, pelo senti
mento .pereebido aqui no esplendor ·de seu talento, a uma 6i'
tuação que é universal e que V. Ex. não aceita na sua uni
versalidade :a.questão do div6rcio.

A. tal respeito apresentei, porque não acho que seja ma
Uriaconstitucfonal, emenda para que se retbasse- essa ma-o
Uria da nova Carta. Para mim, o casamento e o ensine>
leigo sloquesf.ões dedirefto civil. Declaro, aliu, q'.lenão·
sou favol'avel ao divórcio. Reputo o div6rcio absolutamente
'inótfl, dentro da nOlJsa legislaoio. Quem se ~asa e 6 feliz,
n1io o 1)rocura. Se o marido .rl1o procede corretamente, não
bi lei que o corrija. E quando, por desgraoa,: 'e homem de·
brio se encontra em sltuacão SIlormal,. não .esp~ra a exe
cução da lei, fazendo a legitima defesa da honra, por conta
'própria. Assim, como· disse, reputo p divóroioinútil. Não
me bato por êle,· nemoontra êle. Mas,' enquanto houver, queDlJ
.tenha' mêdo dos. nomes e .das máscaras, enquanto houver
quem sustente êsse divórcio imoral, que no Brasil se chama
,desquite; enquanto. bouver quem s~ bata. por êsse desquite·
dentro das. nossas leis e que épeor,do .que Q. divórcio, por.,....
quê dissolve ,o lar, deixando ao abandon%atilhos e ,s6·trapo
ta!\do da,fortuna;.·enquanro· houver. ,êSse' de8quiteque pro<:-
,porcionaao ..marido ,esperto a1;lusar aa· fraqueza da espOsa'
_nós"óinco ,dias, ·como· adota a legislilôão ,do ,Estado, .de eIlf'e.ro;-.
!ilidàde'·normlil'entitural'da' mulber, p'ois' que nesse periOd()·
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.-amuJher deprimida se presta aos manejos do ,marido ines
'crupuloso; 'enquanto houver' êsse desquite, não sei como al
;guém,' possa combater o divórcio.

O' SI\. SoARES FILHO - Para êsse quadro de maless6 o
divórcio é ,remédio.

O sa. BVAAQVB 'NAZAaBTH - O divóreio é mais humano
do que o tiro de revólver.

O SI\. 'CÉSAR TINOCO -,O desQUite, como é feito no
Brasil, -4 imoral, antibumaRo, ilegal. Enquanto ,um ,cônjuge

.otaudfca, ,eoaoed1do odesqalte, fica o outl'o cGDJure. que Q1).,;
80lutameIite ,não teve culpa pela falta praticada, 8COlTentado
á mesma pena. As nossas leis proíbem as penasetel'D88.
O deSQUfte, entretanto, é uma pena eterna para ocOnjuge
inocente. Entre o desquite, que abandona tudo para s6tra
tar da defesa da peGÚDfa, e odiv6rcio, prefiro êste.

Prefiro o d1vÓl'Cio, um divórcio riIorosO, 'que PUD& o
'conJuse culpado e 'não dêa pena eterna ao couJag8 iDocente,
evitando que os casais'novos se desquitem e, 'em vez de ar
;~ UD) lar legal, via orpu.izaro lar imoral do concu-
binato. -
. O .SR. BuABQt7B DE 1'WWdft'H - Estou de ac6rdoeom
'V. Ex.' Também prefiro o div6rcio ao desqalte.

. O SR.~ TINOCO - NIo dlacuto o div6rclo dAmtro
~, religião.

O SR. MAGAT,xbs NBTO - Aliás,' a melhor aUtude.
O SR. ceSAR TINOCO - T8Dhopor toda as relJgi&ts

-o mesmo respeito, porquê ,sinto em todas um c6diso de m0
ral necessário á regeileraoIo humana, que cada umaoeita
.cfentro .de seus sentimentos, como iaaia lhe agrada ao fOro
fntimo~' ~ão discuto, absolut8ment.e, 'pelo lado teológico ou
~religi080. Há, ,entretanto, ainda, a ~ respeito. DO aubaU-
tutivo, na bora em que se ciuer lazer a, indJasolubllidade

,do ,lar, uma ameaça bem 'maior á constituiçl.o da famBia.
!~iro-me ,á parte do substitutivo em que se dá a qualquer
;'missionário,a qualquer padre, a faculdade de valer tanto
,quanto a lei, para .arealizqlo do casamento. .

, Para .sefazer o recistro olvi1 a Conatituiclo ex:pdo
,brasileiro· uma infinidade de garantias, estabelecend() 'para
,isso determinados requisitos. E essa ConsUeutclo, que ins
'1.itue tais exigências, dá, contudo. a qualquer padre, eàtran
zselro, de qualquer erMo, 'o direito de celebrartasamento.
',no, Brasil, padre que. no entanto. tanto pode ser um pooo de
virtudes como, um POÇ() de fndlpldadel.

O SR. BIAS FoaTB8 - V. B%. 15 partlcUrio do dfwrclo
::a'VÚ1Oulo? ' "
, 'O SR. CEaAR 'NNOQ() - Ea dJlse CIU8 o repu&o úrdUI,

:,porquê.quem é feliz 11Io'0 procnra, quem tem brio Dlo ,espera
',"P8Ia.leJ,' e para marido'(lUe, vende a· mulher nIo hA rem6
..dio legal. Acbo, porém, pelas ruGes que J' expl1s, CIU4' o
'JClesquifAs lSmais imoral do-que' o dmsroio.' ,pe1CQ16 'eúbelMe

. -uma,penalidade, para ambos -os cODJuaes. inclQl(ve para o
<õOODJuge, inocente. ,', ,

u,-o;aa... ltIAoAI.H.bs Néro ~ Ui úma dtf8l'C!lO& profu'ada,
;;do~,onto de vista 'soCial, ',entre-- o' div6rcio.o 'de8qutte:'
·-que' pe!o- div6rcio'se' 'estabelece s 'polirmdr1a,.ou • pOlfp.mta'
:'SUCes8iva, o"que~"pode', aer aoobertado pela lei.. '.,'
"';JO>f$R. "~SA1t'TINOCO:-tacbesar t'~ o'aubstltUttvo
~tucional do',estabelece, todaVJa, i.'.mO~a·.~:~
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mo s6 prolbe tt indissolubilidade, o casado, de hoje pode ca
sar-se· amanhã e tantas vezes quan~s quizer, prinoipalmen-
te com essa liberdade perigosa de se dar ao padre.OU· mil-·
sionárlo o' direito de realizar casamento, tanto quanto ao
juIZ r8speetiVt>.

O SR. Lmz SUcVPJRA~- Parece-me que .V. Ex. nJo.
entendeu bem o que· está no projeto. Se o ca8iinento nio .
pode ser dissolvido, não -pode também ser repetido.

O, SR. ,e:tSAR TINOCO - Enquanto nio estiver regis-
trado, não há o casamento. Vou· mais longe do .que .os que'
defendem para 08 Jladres o direito de celebrar matrimO-.
nias• .Aceito·o casamento entre maiores até por .um. contrato
particular, sujeito a registro. ~ão é Í8S0que dÍ8OUto; ,di
virJo, porém. da capacidade que se outorga a quem· nem· se-
sabe ~6. .

'O SR. LUIZ SuCUPIRA. - MaS o dispositivo constitucio-·
Dal regula. o _assunto; toma todas as providências a respeito._

O SR. ~SAR TINOCO - O substitutiyo.11Io cogita·dis-
80. Nio proibea repetiçio do casamento.

O SR. LUIZ SUCtJPIRA - -Mas se é indissoldv61. nlo pode
ser repetido.

O SR•.ctSA.R TINOCO - ~indf8so1áveI, mas pode ser
acumuladO. pode ser repeU'o• .A8sim é que um padre· de de
terminada religilo fará um casamento. sem respeitar o Jll.
realizado por padre de reliailo diferente.

O· SR. Ltnz ·SuaoPIRA ~. JlaI ,. preciso o. regisLrÓ.

O SR.~ TINOOO - Deede que DIo se f808 o r&--
Iistro, o C8S&Dl"nto pode ser acumu1ado~ ,

Acbo absurdo .que· se faos ao juiz. de casamento uma.
série. de' exigêMfaa, dando-se, no entanto. a. qualquer mfssfo
n4r10,. de qualquer religião, direitos idênticos 80 dê88e Juiz..

Sr. Presidente, entre as minhas emendas. havia uma..
que tratava da necessidade da representaclo de classe, que:
reputo uma· conquista nacional, uma conquista da Bevolu
oão. NIo 6 possível mais abandoná-l&, por quanto temos, d~'

fato. de r8aliZar o Govêrno das maiorias. E quem trabalha,..
no Brasil,. é a maioria, para ser explorada apenas por um&
parte ... InalsDlfioante dos que. vivem de modos .diferentes,
como eapeculadores, camilÁl'ios ou sangue-sugaa.

Nessas condieõe&. tinha eu feito . constardemlnhao.
~endaque arepresentaçAo declasae fOsse realizada por·
um determinado n11mero de Sindicalúad08. M primeiro-.
momento, parecia propor eu um absurdo, quando, na reaU-

.dada, me dera ao trabalbo de,verificar o número de slndica-
Uzadex: noBraall. E os meus ',algariSlDOS- correepondfam' mais '
, verdade do que 08 citados pelo prcSprfoorador de 018118.

Ao fazer. minha proposta. estabeleeendo a proporolo, u
nha verificado que onÚD1ero de representantes dos empre
gadOs subiria· de 50 %. pelos sindicalizados. que Já existilUDp
desde o mom61llto da eleic!opassad8 aW o atual. Eo fis.
IIlUito concieutemente, porquê sou. ,por essa representaolo.
mas ~m, maior' 8!liplltude em: reIaolo ,aos empregad~
Aqueles que nio contam com recursos para fazer· eleitorado._
para .manter j()rnaf8, .ee'.aliar a 'partidos polftiCOl.

"oSa., EoWALDPOSScLo~v.:>Ex~es~eae,~PrO-
POro!O maiol; p~ 08 empreaadOl! -,'
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.' O SR.' ctSAR TINOCO ~ Estabelecopelo número de
~indicaiizados, .para ·os· empregados, não para as classes li
berais, .nem para a dos grandes .industriais, que não preci
.sam de representação de classeaquí, porquê têm recursos,
têm projeção, têm nome· para se fazer representar nesta
casa, onde há grande quantidade de médicos e de advoga
"dos . ,Portanto, não se explica que venham, como represen
tantes, defender as suas classes, que já dispõem da quasi
totalidade da Assembléi~para 'pusnarpelos s~us interesses.
Eu fazia com .que os que de fato. representassem as classes,
tivessem um número determinado de delegados. .
- O SR. ADROALDO COSTA - Mas não há, absolutamente:
Tepresentação de classe .que não vise, eoncomitantemente, a
-defesa de um ideal.político. ,

O SR. CÉSAR TINOCO - Isto' é claro e 16gico. Não dis
cutámos que venham os que podem, pela política, chégar até
uquf.É o caso, por exemplo, do meu dileto amigo e mestre,
ar. Leví Carneiro, que, com a sua fortuna desenvolvida e a
'projeção de seu nome, era disDUtadc para as chapas de vá
rios partidos. S.Ex. não precisava, portanto, vir aqui oeuP8l'
'0 lugar de um trabalhador.

OBR• .ADROALDO COSTA -É para 'que V. ,Ex. veja a
impossibilidade de abstrair o indivíduo do ideal político. '
'S. Ex. é representante de classe, mas é·político. V. Ex.,
"8%8IDinando todas as classes, há de encontrar a mesma coisa.
'. . O SR. etSARTINOCO -Não discuto. A diferença que
estabeleço não é de sentimento nem de pensamento de cada
um. É que nós não temos o direito de dar a representacio
.de classe a. quem nãoprccisadaclasse para se eleger, em
detrimento daqueles que vivem no fundo das oficinas, sem
.recursos e sem meios para faier política e conquistar a vi-
. t6ria,a' não ser por meio da representação de classe.

'0 SR. ADROALDO COSTA - O remédio que V. Ex. Jem
.obra parece que não pode conseguir a finalidade visada. O
.remédio está na eliminação completada representação de
.classes.

, O SR.~SARTINOCO -Isso é que não.
,o SR. VALDDL\1\ RzIKDAL -O remédio estaria ua· ell

minaçio· dqa burgilêsea,· na representação de. classes, já· SIl
íicientement.e representadas. A sociedade. é burguêsa.e a sua
4Ilaioria, também burguêsa. .

O SR. ADROALDO COSTA":" Se falhou por completo a re
-presefiLaoão· de. 01asse nesta Assembléia, eliminemo-Ia, por-
1anLo. .
. O SR.ctSAR TINÓCO - Não falho:u. A representaoão
,deoJasse foi a prova mais brilhante que podia ser feita,
:.mostrando <luanto ela é digna e nobre... ' ., ,
_ .. Se 'é 16gico que o industrial ~fenda,asua indústria, é
.també~ natural· que o/trabalhador defenda.o s~utraball~o.

, , 'OBR. VALDEMAR RRIXDAL - V. Ex. está provando 'a
.-existência da luta. de classe. As .classes'··têm' de se .,debater e
.wíla.delasvencerá. A desnecessária serásubstituida.

'o~SR. 'cjSARTINoCO ,- ;Et.em .de-haver essa luta.
Temos de:fazer na vida o'que a viõa realmente é: o predQ.; ",
1JliJiiodo"capaZ,. predominio da 'maioria~, Não podemos-
.querer a igualdade, porquê ela' 'é impraticável. ': .
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. o SR. SES.\STIÃO DE OL1VJI:lRA. - Absoluta, sim; relativa,
~o.-

O SR ~ CÉSAR TINOCO - Precisamos eetabelecer o
.equilíbrio. É o que. teremos de realizar; e, se não o fizer
mos dentro da .atual Constituição, éle se processará pela
lorça das idéias, pelo anseio das conquistas, traduzidas num
novo ideal que desponta e ao qual temos de atender, eYi-'
tando futuras lutas .. (Mu.ito bem.) 1:ste é o sentimento de
quantos, apreciando osnassos problemas sociais, vêm como
êles se -vão desenvolvendo no Brasil. Não existe ainda no
Brasil o comunismo, porquê o comunismo é uma-utopia.
~Muito bem.) .

O SR. VALDlI:1lrUR RElKDAL - V. Ex. dá 'licença para um
:apa'rte'l O comunÍsmonão· é uma utopia; .. o comunismo é a
religião dos miseráveis que,sentindo-se atirados á miséria,
fazem todos os esforços para. obter suas justas reivindica
ções. E é para essa luta que iremos, sea represen~ de

.cluBes nlo fÔr; consolidada pela Assembléia Nacional C0ns-
tituinte.

O SR. CÉSAR TINOCO -- A representação de classes já
foi" conquistada e ninguém mais a arrancará.

O SR. ADROALDO CoS'I'.\ - O comunismo nlo é uma
l'Qtopia DO>Brasil. 1:1eestã apenas com as baterias encober
1&5' para as descobrir·. no momento oportuno ~

, '. O SR. cgSAR TINOCO - Quer se criar uma doutrina
.que não.~rá subsistir, porquê é anti-humana e. irrealizá
yel, porquê quer a igualdade. absoluta.
, se, por uma 'ilusão, vingasse entre nós o comunismo, os
seus próprios adeptos se digladiariam. ~ que o brasileiro,
como todo o ser bumano, quer o direito de viver tranquilo,
o direito de ter.a suababitação, o direito de tratar de seus
1'iIhos, de tirá-los da. miséria em que se encontram devido
°á exploração do capital.' O que desejamos e o· Brasil tam
bém quer, repito, é atingir c ideal de todo sêr bumano : vi
"Ver tranquilo, e feliz ..

O comunismo não medra onde niohá fome, e no·Brasil
~Ó .passa fome quem quer praticar. o jejum, porquê· não hâ
.porta que se feche para dar um prato de comida.

O SR~ VALDEMAR REIKDAL' - O colega, aí, não tem ra
'ZAo. ,Nos sertões do Paraná, por exemplo, há brasileiros .que
andam completamente .nús, arrostando com todas as misé
rias. São bomens que estão se alimentando de raizee. e de
~frutasl .
. O SR. ~SAR TINOCO -, Daí, portanto, a obrigaçiío da
..assistência social· por parte do Govêrno, em· favor desses
.brasileiros, proibindo a. vinda de estrangeiros, com todo o
conforto, .para trabalbarem .em nossa terra, sob o amparo

.de suas pátrias.
O SR. VALDEMAR RBIKDAL- E com o direito também dt

'.virem armados para se defenderem!
O SR. ~SAB .TINOCO -.. Que se restrinja. a ansia, qUe

'todos' têm, da. conquista de umemprêgo público e da vida
-exclusiva nas cidades. 'Dever-s&-ia ·estabelec~r também, CO
"mo consta; aliás, de uma das .emendas -que apresentei,. a,ta
rifa postal para a conduc;~o' demercadorias,~ta:rifapos-

.talpara ,as est!'adas, indispensável' p~a enta:r . que ~
,p~odução agrícola. apodreça· ~-i'alta ··de· transporte,- enQuanto
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os nossos ,produtoS·' slo vendidos a preços'"exorbitantes, ina-
cessíveis á bolsa dos pobres. '

Em vez de se queimar, por exemplo, o café, deveríamos
mandá-Io para o nordéste, distribuindo-o· com' a. população<
necessitad~ aó contrário do que vem fazendo.& rotina de
nossa política econômica, que-.só trata de quem tem dinheiro
'e protege a;, quem já é bastante pt"otegido.

,O SR'.ADRoALDO COSTA - Nesse particular, v. Ex.
tem toda. a razão.
, O 8R: CltSAR.· TINOCO -No Consélho Consultivo-do>
meu Estado, como toda a vez que tenho tido ensejo de 'me'
manifestar pelo meu jornal ou em' comicios, .sempre com
bati a munificência dos· gavêrnos, que isentam deimpostDs:
de e1'PO~o a produção nacional, para ser vendida quasi
de ~a no estrangeiro, numa concorrência. desleal, en
quanto se éncarece o preÇo doaoúcar e do ca1'~, por eem
pio, dentro do Brasil. . .,.' I

O SR. ADROALDO CoSTA - Protecio ás avessas.
O SR. (WiAR TINOCO -- Protee-sea quem niopr~

cisa: protege-se a quem é protegido.pelo Banco doBrasiI,.
4queles que têm capitais emprestados 'sem pagar Juros,.
áqueles que já vivem, como sangue-,sugas, nas costas d08'
que trabalham realmente. ~ a política que abandona. ~
ilUemtrabalha de fato e favorece os que têm filh08qué pas- "
'selam na Avenida Irio Branco, com autom6y3isde cem con-
,tos, frequentando casas de jogo,. enquanto· os' filhos dos 0Pe
rários, que os sustentam,'morrem na miséria, á. mingua de-
remédiós e sem· teto que os abrigue.' ". .

.'Temos. de acabar com essa .desigualdade humana" po~
meio da Constituiçlo que vamos ,votar, se possível," pe~
clarividência. .dos. brasileiros, evitando-se dest'arte., a .revan....
che:dos que Sofrem e acabarãO·sentindo 'a fome, praticando;
depois, portanto, a legítima defesa da. vida. contra O,8p'o-
tentados. . '. '

O SR. ADROALDO COSTA ...... Para isto não é necessária
a .representãeão' de .classes. Os políticos devem ter. a 'visão'
.perfeita 'do' panorama '. brasileiro, para .não esquecer de in_o
cluir ;oaOonstituição os dispositivos exigidos pelo trabalhO-
IlMipnal. ' ':. .. ,. . . .

.O sa.. MsAR TINOCO ~ .:tles foram sempre olvidados
pelos politicos que passaram ·porestaoamara. Estlo agora,.
.esquecidos e :vão sendo. espesinhado8' pela'Comissio dos 26.
De fato, não se conseguiu que ela, no 'substitutivo, assegu_·
rassa a assistêneÍ&.soóial a quem dela precise •. Estabelece
ram-se normas. gerais, que,' se a;representaeão; de elasses~.
não defender, talvez não vinguem, até pela falta da pr6prm
regulamentação. .,' .' ...,. . . ' , .

'Não nos enganemos a r.eSpeita do, sêr i humano edacon...
tig6ncia humana •.. TodosteInosdentro.denÓ8 O~"" da
pregwoa. e vontade :detrab~o.• menospo..q[vel.Eu, d~ .
.mim,. vos· afirmo. que-.nio. trabalho :~lo 'prazer de ,fazer di
verdo; ,.tralmlhoem .virtude, das Decessidades dJ. .-vida,."
.quando; ;Diio ,puder. ,nio .trabalhare! 'mesDio.· .

"O 8R':'ADftoALDo Com ·;.o;..O'-trab&lho é a. peDitêDel& .
'que'o bomem tem'durante a vJd&:·fnteira.···· ' .:', -::, ','
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O SR.~ TINOCO - Mas é eterna, e eu'sou contr:J
tudo que seja eterno, porquê nem os nossos .pensamentos
podem fiear através dos tempos e das gerações. O que, en
tl'etanto, não deve ~er esquecido é. que um século na exis
tência dos pO·10S é uma espécie de dia para a existência dos
homens. ..'

Não temos de fazer coisa alguma para nó!! ~ineSmos,
porquê seguiremos a nossa trajetória de martírios, comO
diz o meu distinto colega,. para uma vida ignorada, por
quê ainda hoje Ringuém sabe, de fato, qual o nosso destino,
s~ela termina sôbre aterra, se, como a religião nosen

sina, voltamos á mão direita da Deus Padre Todo Poderoso,
ou se ficamos no espaço a pagar os pecados que. cometemos
a~í. .

Mas, Sr. Presidente, estabelecida a questão da tarifa
postal para os meios de comunicação, teríamos, dentro do

. .Rio de Janeiro, tudo quanto o interior produzisse. Todos os
grandes centros ficariam abarrotados, 'sendo os produtosad
quirido!l por preços justos, 'razoáveis e cômodos. É preciso
não esquecermos que, enquanto na Argentina se gasta, ainda
hoje, um. terno de casemira inglesa, comprado por poueo
mais de i50$, 110 Brasil um terno de casemira nacional, sem
a mesma duração, custa-500$000I

Essa a desigualdade qu,e cumpre corrigirl
O Govêrno deve promover a doação de terras a quem

qUeira trabalhar na roca, sistema melbor e mais perfeito;
estabelecer a taxação progressiva sObre as propriedades. ím
produtivas; desapropriar terras para distribuí-Ias aos que
as queiram <mItivar,'com ás mesmas garantias concedidas J!.O
estrangeiro. Não teremos, destarte,levas de desocupados nos
grandes centros, onde passam necessidades. Todos, na iusta
ambiÇão de possuir- alguma coisa,' abandonariam os. centros
populosos, as eidades,e iriam lavrar a terra, onde está o
futuro dó BrasiL

. O·SR. LUIZ SUCUPIRA. - Sem· ~eios de transporte será
inútil qualquer tentativa.

O SR.~SAR TINOCO - .E é por isso que, .estabelecida
a tarifa igualitária, teremos feito alguma coisa de útiL Em
virtude dela,· o desdobramento 3eriafatal e em cada ponto
de estrada de ··ferro haveria povoa(los que se estenderiam
pelo interior. Encaro a estrada de rodagemeomo uma' ne
cessidade e não .como um luxo dos govêrnos, construindo--a.c;
on'denão são necessárias e ·sem· meios paTa conservá~las.

A que tem utilidáde é a Rio-Slo Paulo; mas que veio fazer
concorrência .á; Estrada de Ferro· Central do Brasil, com
prejuízo do próprio erário federal. .

Muito mais bonesto· e .natural seria ... que se reduzissem
as tarifas. da Central do Brasil, do qUe construir-se estrada
custosa, .tal como se fez,· e .para"não barateaTco-isa alguma,
antésestimulando ·a· importação de automóveis, . e foreando, .
consequentemente, a saidlt· do nosso ouro•.
. . O SR. VAÍDniARREm:DAL --:. Vivemos do ouró que os
outros nos emprestam para pagar~as nossas dívidas: .•.
. o.sá. CÉSAR.:rI.NOCQ -:-Sr. gres~dente,.só.assim,.a~n-

deremos· ás necesSidades mals--premente&. do-país'~ DevemoS'
'evitar. a guerra dealfandega; que'nos faz perder'osmei'éàdos
.estrangeiros;aumpre~nos .produzir' de ... verdade,·.·afim:de:que:·
não existam, no· Brasil, com.despesastrippc~aas, qUaC!ropIi-
VOL. IX '28~
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cadas ou centuplicadas, indústrias fictícias, como a do papel,
ciae não dá siquer para o consumo da imprensa, que tudo im
porta, a.da. casemira e outras que não vale a pena estudar e
analisar nesta hora.

Outra coisa temos de fazer: dar ao município a maior
parte da.· renda do Estado, reduzindo tanto quanto possível o
papel do Estado ao contrôle da administração municipal e ao
serviço de polícia e de justiça. . .

Temos. Sr. Presidente, um município que é um exemplo
vivo, por mais que doa aos que queiram fazer de cada "Estado
um país. A verdade, que precisamos dizer, é que só os mu
nicípios trabalham, só êles fazem alguma coisa em benefício

.do povo e atendem ás necessidades sociais.
, O meu município, Sr. Presidente, dá á União H mil con

tos por ano, paga ao Estado 9 mil e, para si próprio, não re
serva nem dois mil; e, no entanto, tudo quanto tem é obtidQ
com os seus recursos.

O SR. ADROALDO GoSTA - Provavelmente porquê o eleito
rado não é proporcional a essas. verbas.·'

O SR. CÉSAR TINOCO - O eleitoràdoé enorme,'Uvree
independente •

O SR. ADROALDO CoSTA - Então, é por isso.
O SR.. ~SAR TINOCO- E' exatamente por isso que

pensa e exige. . .
Não estou, Sr. Presidente, discutindo êste ou aquele

ponto, mas dando um exemplo municipal que conheço de per
to. A verdade é que, enquanto a União. obtém tudo, a êsse
pobre muníctpio s6 dá os !serviços de ~orr~ios e Telégafos.
dos quais para se utilizar tem o município que pagar. Não

. mantém a União, siq-.ler, um serviço gratuíto para o povo•
Basta dizer que é o Estado que c~teia as escolas públicas.

O SR. AGIR !fEDEmOS - Escolas públicas para os filhos
dos potentados, porquê os filhos de operários não conseguem .

'matricular-se, tais as exigências que lhes faze~.

O SR. ADROALDO COSTA - No meu Estado não é assim.
O SR. ~SAR TINOCO - Respondo ao ilustre Deputadoar. Acir Medeiros, dando um exemplo. Há em Campos uma

fábrica de tecidos. Quando passei pela Secretaria do meu Es
tado, criei um grupo escolar noturno gratuito para as moças
que alí trabalham e não. podem frequentar as escolas dIUr
nas. O grupo escolar foi instalado exelU5ivamente para as
operárias, !uncionandonas horas que lhes convinham.

O SR. ADROALDO COSTA ..;.... .No Rio Gránde do Sul . ha.
várias dessas escolas noturnas de iniciativa particular e pú-blica. . . ,. ..

O SR. ~SAR TINOCO - Se déssemos, Sr~ Presidente,
aos municípios renda maior, poderíamos prescindir das es
tradas de rodagem do Govêrno. Federal ou do Govêrno Esta
dual, porquê cada município atenderia ás suas necessidades,
fazendo as,ligaçõesque lhes conVIessem. .

O sR.VÀLDEMAR RmxDAL - O que. V. Ex. nunca oon
seguirá é que o Govêrno desista de pagin fo sua enorme bu
rocracia.

O SR. ~SAR TINOCO - Paraêsse mal haveria um re
médio: ode fazer, se 'possível, toda a arrecadação por'uma
única, recebedoria, todos os pagamentos por uma coletoria .apenas. .. . .
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Da mesma forma, deveríamos caminhar para0 imposto
único; porquê, se adotássemos de pronto a providência,
iríamos criar uma onda de desocupados, de desempregados
que o Govêrno teria de atender também. '

Seja como for, a multiplicidade de taxações é enorme, e
torna-se mistér que as restrinjamos, pois cada casa comercial
hoje, a bem dizer, tem necessidade de manter um empregado
exclusivamente para inutilizar sêlos. ,.

O SR. ADROALDO COSTA -- Acho que um só faz todo o
serviço.••

O SR.. ~SAR. TINOCO - Ainda melhor. Se, entretanto,
restringíssemos o 'número de tributos, de forma que os· im
postos fossem pagos de uma só vez, num só talão, não ha
veria necessidade de tanta gente nem.de se gastar tanto mate
rial, como tinta, papel, etc.

O mal da burocracia no Brasil não pode seratribuido ao
pessoal, mas á forma defeituosa das emendas que vêm sendo
introduzidas· na. legislação. Ao invés de fazer que caâa fun...
cionário público, que trabalha.de mais, mas inutilmente, pa
reça um sangue-suga, um vagabundo perante a opinião pú",:,
blica, deveríamos restringir-lhe a tarefa, de forma que toda
gente reconhecesse que êle é realmen~· útil e· indispensável.

Sr,. Presidente, se, na Constituição, ficassemf.rac;adas
essas linhas mestras,poderfamos chegàr á socialização do
Brasil, á socialização da sua economia.

O SR. Acm MBOBJROS- Muito bem.
O SR. ~SAR TINOCO - Mas a representação de classes

aquí está para fiscalizar a indolêneia ou a esperteza dos po
líticos que, em sua maior parte,. uma vez investidos dos man
datos, se trancam em suas casas, não mais .querendo· contacto
com aqueles que os elegeram. . .. ,

O SR. ANTôNIO RoDRIGUES DE Sous~ - V. Ex. está me
xendo em casa de maribondo... (Ri808.)

O SR. LUIZ SUCUPIRA - O orador tem autoridade para se
maniféstar assim. porquê é político. .. '
, O SR.. ~SAR TINOCO - Sei que cada compatrício' nosso
tem um plano de salvação, já não digo brasileiro, mas até
universal; e o desejável seria que, denlro d~sses planos e
dessas idéias, entrássemos, .afinal, em aeOrdo para realizar
os .anelos eompletos de todos nós.

O SR. PRESIDENTE - Advirto ao nobre orador estar fin
da a, hora do expediente ~

O SR. ~SAR TINOCO - Sr. Presidente, terminarei em
duas palavras, ehamando apenas ,a atenção da douta Assem
bléia para os pontos que vêm, de fato, em desacOrdo eom o
nosso sentimento; e, uma vez que a hora não me permite

. prossegUir, reservar-me-ei paradiscútir as emendas'. Nessa
oportunidade, pedirei o emIlenho daqueles que. vão votar 
afim de que trabalhem para a salvação do Brasil e nãofacam
a' obra da tapeação brasileira. (Muito bem; muito 'bem. O
O1'ador é cumprimentado.) .

O Sr. Presidente -Está finda a hora destinada ao .E.~e~
diente.

Vai-se passar á Ordem do dia. (Pausa).

Comparecem mais os Srs. : .'

Paoheoo de Oliveira. Leandro Pinheiro, Moura Carvalho,
J'oo.qulm Magalhles, . Lino Machado, Carlos Rei~, Agenor
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Monte, Hugo Napoleáo, Pires Gaioso, Luiz Sucupira, Leão
Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Jeová Mota, Martins Veras,
Ferreira de Sousa, Alberto Rosem, Pereira Lira, Hereetiano
Zenayde, BarretoC&mpelo, João Alberto, Souto Filho, Arruda
Falcão, Luiz Cedro, Solano da Cunha, .Arnaldo Bastos, Au
gustoCavaleanti, José Sá, Alde Sampaio, Simões Barbosa,
Osório Borba, Humberto Moura, Isidró Vasconcelos, Guedes
Nogueira, ,Antonio Machado, Augusto Leite, Magalhães Neto,
Arlindo Leoni, Artur Neiva, ,AUla Amaral,. Homero Pires, Ma
nuel Novais, Negreiros Falcão, Carlos Lindenberg,Rui san
tiago, Nilo de Alvarenga, Raul Fernandes, César Tinoco, Alípio
CostaIlat, Acurcio TOrres, Iosé Eduardo, Fábio Sodré, Car
doso de Melo, Soares Filho, Buarque·Nazareth, Melo Franco,
Ribeiro Junqueira,Iosé Braz, Adélio Maciel, Negrão de Lima,
Odilon Braga, Raul Sá, João Penido,João Beraldo, Levindo
Coelho, Celso Machado, Bueno Brandão, Jacques Montandon,
Plínio Correia de Oliveira, .1oaé Carlos, Rodrigues Alves, Mo
rais Andrade, Mário Whately,Cineinato Braga,CarIGtaQuei
roz, Abreu Sodré, Morais Leme, José Honorato, Nero de Ma
cedo, .1oãoVilasboas,Plfuio Tourinho, Lacerda. Pinto, ldálio
Sárdemberg, Arão Rebelo,~arlos Maximiliano, JOão Simplicio,
Pedro Vergara: Fanta Ribas, Argemiro Domeles, Raul Bitten
court, Acir Medeiros, lh,rtinse Silva, Armando" Laydner, Ed
vald.Possolo. Mãrio Manhães, Milton Carvalho, Augusto Cor
sino, João Pinheiro, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Euvaldo
Lodi, Oliveira Passos, Davi Meinicke, Morais Paiva, Nogueira
Penido., (iOS). . ,. ,

Deixam de comparecer os Sra.:

. Luiz Tirelli, Freire de Andrade, Valdemar Falcão, Veloso
Borges, Clemente Mariani,Pereil'a Carneiro, Olegario Mariano,
Oscar Weinschenck, Pandiá Calógeras,... Aleixo Paraguassu',
Belmiro de Medeiros, TeotOnio Monteiro de Barros, Zoroastro
Gouveia, Francisco Vilanova, Assiz ~rasil, GilbertGabeira,
Roberto Simonsen. (i7). '

ORDEM DO DIA

o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de 237Srs • Deputados.

4

Acha-se sObre a mesa. e vou submeter a votos os sé
guint.es

Requeremos urgência·. para a imediata discussão. e vota
ção do ,projeto de Resolucãon.5, de f934 .

. Sala das Sessões, 8 de Marco de f934. ,- Thomaz Lobo.
-'- Ferno:ndes Tavora. -Clementino Lisboa. '- Waldeu
Motta. "

O Sr. JlenriqneDods\v:orth - Peço a palavra.

, O Sr. Presidente -. Tem;a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado. '. '
",'O, Sr. HeDrlqu'8Dodsworth(P~la ordem) -Sr.Presi-_
~ente;' tenho em meu poder o parecer da Comissão de PoU:..'
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cia, relativamente ã Indicação há dias apresentada pelo ílUB
. tre "leader" da maioria, Sr. Medeiros Neto, quanto á inver
são dos trabalhos da Assembléia .

.Não conheço maior vocação para o martírio do que a
da Comissão Constitucional, pois diariamente adotam provi
dências que diminuem suas prerrogátivas,limitam suas fun
ções ou. anulam sua competência; e a Comissão se conforma
com extremado espírito de resignação e de cordura.

Não me cabe, absolutamente, reivindicar medidas que
restabeleçam a preeminencia de suas atribuições. O que
posso e devo fazer, porém, sob minha responsabilidade pes
soal, é solicitar a V. Ex., Sr. Pre&idente,que não infrinja.
o Regimentl.>; dispensando o parecer dessa Comissão sObre
assunto compreendido no ambito de sua atividade.

Pelo Regimento da Assembléia, há duas Comissões: a
Comissão de Polícia e a ComisSãó Constitur-ional.

Pelo art. 230, § 2°, "as indicações recebidas pela Mesa
serão lidas em súmula, despachadas ás Comissões com que
tiverem co-relação e mandadas publicar, na íntegra, na ata
impressa dos trabalhos."

Ora, o avulsodislrib:uido aos Srs.Constituintes apena!
insére o parecer da Comissão de Polícia e não há a menor
menção do parecer indispensável da Comissão Constituci!>
nal. .

Por que, Sr. Presidente, a Mesa da Assembléia se arro
gOU o direito de opinar, com exclusividade, sObre a indica
ção, dispensando o parecer da Comissão Constitucional

Ou a Comissão existe, e faz questão de existir --. e, nêsse
caso, para eTitar-se escandalosa preterição de suas a.tribui
ções, a indicação deve ser enviada a seu exame - ou a
Mesa da Assembléia rasga, com o Regimento, a autoridade
da Comissão, dispensando-lhe o voto sObre matéria da sua
alçada.

Por isso, enviei á Mesa requerimento subscrito por emi
~entes Deputados no sentido de que sObre a Indicação, nos
têrmos do Regimento, opine a Comissão Constitucional.
(Muito bem; muito bem.)

Vem á Mesa e é lido o seguinte

REQUERIMENTO

Requeremos a audiência da Comissão ConstitucionalsO
bre a Indicaçãon. 3 de 1934 e projeto de Resolução n. 5 de
1934. :

Sala das Sessões, 8 de Março de 1934. - Henrique Do
dsworth. - Fernando Magalhães. -I. I. Seabra. - Acur
.cío Torres. - loão Vilasboa8.

O Sr. Presidente - A Mesa não ouviu, sObre a matéria,
a Comissão Constitucional, porquê não encontrou, no Regi
mento; dentre as atribuições .conferidas á mesma Comissão,
a de opinar sObre dispositivos regimentais relafivos· á ela
boração da lei básica. Encontrou, apenas, disposição que
torna obrigatória a audiência da Comissão no tocante ao
projeto de Constituição e ás emendas apresentada6ac
mesmo.

Entretanto, como acaba de ser suscitada essa questlo
de ordem, embora tenha oPresidente autoridade para resol
v~la soberanamente, como todas as demais, pretir.o deci
dir .áfetandoá Assembléia' a solução do caso.
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Cumpre-me observar, porém, que, no~ têrmos do Regi
mento, apresentado requerimento de urgência, a Mesa se
vê compelida a preterir os demais assuntos para que seja
considerado apenas êsse requerimento.

Vou, portanto, ouvir a Casa sObre o requerimento de
urgência, para. que entre imediatamente em discussão o
projeto de Resolução n. 5, de i93i.

O Sr. Sampaio Corrêa - Peco a palavra.

O Sr. Preafdente - TeD1 a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

"As indic8cões recebidas pela Mesa· seria· lidas
em súmula, despachadas ás Comissões com que tive
rem correlaçi.o."

O Sr. Sampaio Corrêa (Petol ordem) - Sr. Presidente,
eu me devo felicita\" por· ter tido a oporlunidade de, mais
uma vez, apreciara alto talento de V. Ex., na resposta que
acaba de daraao meu prezado amigo e· colega de representa
cão do DistritóFederal, Sr. Henrique Dodsworlh.

. Mas a argumentação de S. Ex. é. irrespondível. Foi
toda ela baseada Da disposiCão do § 20 do art. 230. assim
redigido:

Consequentemente, era obrigatória a remessa á Comis
são Constitucional, para que esta fosse ouvida, da indicaçi.o
apresentada pelo letuler, Sr. Medeiros Neto, e subscrita por
vários outrosSTs. Deputados; porquê, se há assunto que
tenha correlação com· os que se discutem Da Comissão Cons
titucional, é precisamente êsse, •••

O SR. HENRJQÚB DODSWORTH - Nos têrmos do próprio
parecer da Mesa. .

O SR. SAMPAIO CORMA - •.. nos têrmos do pró
prio parecer da Mesa, como muito bem acentúa o ilustre
colega, Sr. Henrique Dodsworth :..

"A Comissão dePoUcia - diz o parecer 
aconselba a aprovação dêste substitutivo, tendo em
vista, principalmente, a alta finalidade por êle visada,

. qual seja a de íacílitar a .rápida elaboração da lei
fundamental do país, para o seu enqúadramentona
ordem legal."

Parece-me ·que a·· Comissãô Constitucional não pode ser
indiferente ao andamento rápido 'da tarefa constitucional.
Ela tem o preeípuodever de atender á rapidez dos .nossos
trabalhos, para que o país entre, o mais cedo possível, Da
ordem legal. . .

V. Ex., com a alta habilidade á que rendo as minhas.
homenagens, declarou que soberanamente decidia a questão,
apelando para a soberania·· da Assembléia. Conheço, de bã
longo tempo, essas marchas, Sr. Pr*-,sidente.

Mas apelo, também, para a soberania da Assembléia, e,
como membro· da. Oomissão Constitucional, considerarei ces
sado, ou cassado, ,omeumandáto naquela Comisslo, S8 a
Assembléia dispensara opinião dos seus representantes em
matéria de tão alta magnitude. (Muito bem; muit~ bem.
Palmas.)' .
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o Sr. Presidente -Tomando em considera~ão as pala
vras que acabam de ser proferidas pelo nobre Deputado,
devo dizer que a Mesa é completamente desinteressada no
tocante á remessa de papeis para quaisquer comissões por.
ventura existentes. E ela dá uma prova de seu desinteresse,
e se desiiga, portanto, do incidente que acaba de ser susci
tado,desde que atribue a soluCão do caso á Assembléia,
para que se pronuncie sObre se êsse parecer e êsse substi
tutivo devem ir ou não á Comissão.

O SR. SAMPAIO CORRü --: Solicito, portanto, senhor
Presidente, se V. Ex. permite, preferência para o reque
rimento do Sr. Henrique Dodsworth.

O Sr. Presidente - Desde que existe um requerimento
de urgência, não me é possível aceitar o requerimento do
nobre Deputado, o qual, entretanto, não ficará impedido de
ser considerado pela Casa, ato sucessivo. Tenho de sub
meter á deliberac;ãoda Assembléia, em primeiro lugar, o
requerimento de urgência. Depois, submeterei. o do nobre
Deputado, que, se aprovado, prejudicará o de urgência.

Em seguida,· é dado como aprovado o reque
rimento de urgência.

O Sr. Acúrcio '1'6rres (Pela ordem) requer verificação da
votação. .

Proeedendo-se á verificação de votação, reconhece-se
terem votado a favor f20 Srs. Deputados e contra 54;
total f74.

o Sr. Presidente - O requerimento de urgência foi apro-
vado. .

Vem á Mesa a seguinte

DECLARA.ÇÃO DE VOTO.

Declaro ter votado contra. o requerimento de urgência,
por não reconliecer motivos procedentes que justifiquem a
discussão imediata de assunto que não fOra .incluído na
Ordem do Dia para a sessão de hoje e que nada impedia fi
gurasse na de amanhã; e contra· o que reclamava o pro
nunciamentoprévio da Comissão Constitueional,porquê
tal providência, além de traduzir uma infração regimental,
importaria em abdicar a Assembléia de mais uma das suas
prerrogatívás.

Sala das Sessões, 8 de Marco de i934. - Raul Leitão
da Cunha.

O Sr. Presidente - Vou submetera votos..•

O Sr. Sampaio Corrêa - Peço a palavra, pela ordem..

O Sr. Sampaio Corrêa (Pela ordem) . - Pedi a palavra,
Sr. Presidente, apenas para 'sugerir, ou melhor, para lem
brar a v. Ex. o compromisso assumido, no sentido de Ber
votado o requerimento do Sr. Deputado Henrique Dods
worth. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Não seria preciso lembrar: é o que
eu iria fazer imediatamente.
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o Sr. Medeiros lfeto - Peço 'a palavra.

O Sr., Presidente- Tema palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Medeh-os lfeto (Pela ordem) - 'Sr. Presidente, de
pois do voto da Assembléia pela urS~ücia da discussão d!1
indicação, votar favoravelmente' ao requerimento do ilustre
Deputado Sr. Henrique Dodsworth seria uma inconse
quência.

O SR. ALOíSIO FILHO - Foi, então, uma. cilada o que a
Mesa fez.

O SR. MEDEmOS NETO - Sr. Presidente, o interesse
da Nação e o interesse desta Assembléia é que o trabalho
tenha seu curso e que as deliberacões sejam tomadas sem
protelação. E ninguém dirá; em referência a uma indica
ção debatida com anweipação, tantos diàs, nesta Casa e na
imprensa, que o requerimento de urgência tenha o fim de

'fazer uma surpresa aos Senhores Constituintes.,
É, .Sr., Presidente, a razão por que declaro votar contra

o requerimento do nobre colega, .Sr. Henrique Dodsworth.
(Muito bem; muito bemol

O Sr. Sampaio Corrêa,- PeCo' a palavra.,

, O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
~eputado.' .'. '. '

O Sr. Sampaio Corrêa (Pela' ordem)- Sr. Presidente,a
classificação dada ;>elo ilustre leader, Sr. Medeiros, Neto
de inconcieIite•••

VOZES - Inconsequente.
O SR. SAMPAIO COR.l\ü - Eu havia ouvido incon

ciente. Aclassificacão de inccnsequente, dadà por S. Ex.,
ão. requerimento do Sr. Henrique Dodsworth, ou melhor ao
fato de ser êle votado após a concessão da urgência apro
vada pela Assembléia, não cái sObre nossas eabecas, senão
SÔJ:,re a cabeça veneranda deV'IEx., que foi quem sugeriu
a medida.. (Muito bem.) .

O Sr. Fernandollaga1hies - Peco a palavra.

O Sr. Presiden"te - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Fernando Jlagalhies (Pel<t ordem) - Sr. Pre
sidente,para que não se invoque a Nação, nem o interesse
daNação, na hora. em que se décumprimento a uma longa
manobra. de entendimentos (Apoiados), quero frisar que a
proposta do Sr. Medeiros Neto _' a. célebre proposta de
inversão, crúa e sêca - data de 21 de Fevereiro. Por con
seguinte, há quinze dias que o.interesse da Nação instava '
pela urgência - e essa urgência não foi. pedida! (Muito
bem.) .• . .~ '. . .

, O" Sr. Raul Bittencol11't --:-Peêo ao palavra. .;.

. . O Sr. Presidente- Tem,a palavra, sObre a Ata, o nobre
Dellu~do. -. . , . . .. .
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. O Sr. Raul Bittencourt (Pela ordem) Sr. Pre
dente, desejo dizer mui poucas palavras, com a intencão, que
talvez fracasse, mas que, incontestavelmente, é deboavon
tOOe, de desfazer o que, na minha opinião. é apenas um equí-
voco •••

O SR. MEDEmOS NETO - Lamentável equívoco.
O SR. RAUL BITTENCOURT - O ilustre Sr. Deputado

Sr. Henrique Dodsworth, levantou a questão de ordem de
que a indicação Medeiros Neto, depois de ter o parecer da
Comissão de Polícia, deveria, antes de ser submetida á apre
ciação da Casa, irá Comissão Const.itucional.

Há vozes discordantes, neste recinto. Entendem alguns,
com o Sr. Deputado Henrique Dodsworth, •••

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Com o Regimento .
.Q SR. RAUL BITTENCOURT - ••. ser indispensável a

prévia audiência da Comissão Constitucional; entendem ou
tros que não. A êstes últimos me filio, por isso que não en
contro, no Regimento Interno, do art. 2830 art. 32, que tra
tam 'da Comissão' Constitucional ..•

O SR. AcúRcIO TÔRRES- Há o Regimento da antigaCa
mara, que é subsidiário do da Assembléia.

O SR. VÍ'l'OR RUSSOMANO- E' história antiga.
O SR. RAUL BITTENCOURT - .•• nenhum dispositivo

estabelecendo que é atribuição da'Comissão.constitucional ser
ouvida sObre matéria de Regimento Interno. E' por isso que
só posso ter como equívoco a frase, um tanto avançada,' do
eminente Sr. Sampaio Correia, quando declarou que a Comis
são Constitucional, como que se sentia algo diminuida, se não
fosse a ela a indicação Medeiros Neto.

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH - V. Ex. da licença para
um aparte?

O SR. RAUL BITTENCOURT - Pois, não •
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - A indicação e o projeto

de resolução visam apressar a elaboração do texto constitu
cional. ·A Comissão que deve, realmente, opinar sôbre o tra
balho da elaboração do texto da nova Carta, é. a Constitucio
nal.

O SR. RAUL BITTENCOURT - A Comissão deve opinar
sObre a Constituição, e não sôbre o trabalho de elaboração.
São idéias distintas: uma coisa é o projeto de Constituição e
outra o prazo dentro do qual o mesmo projeto deve ser es-
tudado. .

Ora, Sr. Presidente, em que a Comissão Constitucional,
eleita por todas as bancadas e por toda .a Casa acatada, pode
ria sentir-se, mesmo. de leve, melindrada pela' recusa do ple
nário· de lhe ser mand~da a indicação Medeiros Neto para, a
respeito, opi~ar? Em coisa alguma.

A Comissão Constitucional, cujo trabalho delongado e me
ticuloso, tanto honra a Assembléia Constituinte, está - creio
eu - muito acima dessanonada, que seria. até surpreendente

. alcançasse a opinião da' maioria dos Srs. Constituintes. .A
questão nada tem a ver com o Regimento. Interno.

. Outro asp.ecto, Sr'.Presidente, que desejaria ferir, á:gui-
za de explicador eventual do que suponho um equivoco, é a
maneira pela. qual foi interpretada uma frase· do ilustr-a
leader da maioria, Sr. Medeiros Neto. O Sr •. Sampaio Cor.
~eia declarou .não aceitar, certo de que ninguém aceitari~ o
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epíteto de inconsequente, pelo fato de alguém opinar pelo re
querimento do nobre Deputado, Sr.· Henrique Dodsworth.
Estou com o Deputado Sampaio Correia.

Se o leader da maioria afirmasse que quem opinasse pelo
requerimento do Deputado Dosdworth era inconsequente, eu
estaria resistindo á opinião emitida pelo leader; mas, não foi
o que ouvi. O que escutei do leader da maioria foi a decla
ração de· QUe seria uma inconsequência votarem pelo requ~ri
mento do Deputado Henrique Dodsworth aQUeles que se tives
sem manifestado a favor da urgência. Evidentemente o Se
nhor Sampaio Correia e todos. aqueles .ilustres coopartiei
pantes desta Assembléia que votaram contra a urgência. com
toda. consequência, poderão votar pelo requeriDiento do Se
nhor Henriqtle Dodsworth.

O SR. DEMtTluo XAVIER - Nós é que seremOlS inconse
quentes se votarmos o requerimento. ,

O SR• .ARaBM:IRO· DoRNELES - São os melindres das ves
tais.

O SR. SAMPAIO CoRREIA - O orador está fazendo uma in
justiça á Assembléia, como se ela precisasse de esclarecimen
tos quanto ao seu procedimento.

O SR. AsCANIO TuBINO - A Assembléia precisa dos es
clarecimentos que aquí nos prestamos uns aos outros.

O SR. SAMPAIO CORREIA - cada um de nós pode emitir
como entender a sua ,opinião.

O SR. RAUL BrrrENCOURT - Não pratiquei nenhuma
injustiça; estou procurando até desfazer a injustiça. Apenas
~. ,. ~

O Sr.. AG.u.mNoN MAoALHÃES - V. Ex. dá licença para
um aparte '1

O SR. RAUL BITTENCOURT - Esclarecer é um modo
de meditar; e o meditar já teve o alto louvor do Sr. Depu
tado Fernando Magalhães, nesta CaSa.

O SR. AGAMENON MAoALHÃEB - V. EX•. deve perguntar
se a Comissão dos,26 foi ouvida 8Ôbre aorganizaçáQ do Regi
mento da Camara.

o SR. RAUL BITI'ENCOURT - Perfeitamente; o argu
mento é valioso.

Sr. Presidente, tenho por terminada a curta. ora,ção que
desejei proferir, reafirmando o que, desde logo,' estãva ex
presso nas minhas.palavras: que tendo-me manifestado pela
urgência, ifJsO facto ficou declarado que votava contra o re
querimento do Deputado Henrique .Dodsworth, e isso porquê
entendo que a ilustre Comissão Constitucional tem uma ár
dua" uma .incomparável e uma elevadiseima tarefa, que, em
grande parte, já está cumprida. No que diz· respeito á reforma
regimental, não me consta nenhuma atribuiçãó á Comissão
Constitucional. {Muito be,m; muito bem,.Palmas.'j

O Sr. Irenêo J'offily - Peço à palavra.

O Sr. Presidente' - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado. .

O Sr. ·Irenêo J'offily (Pela. onle'm) ..~ Sr. Presidente,
""otei contra .. o requerimento de urgência. Não posso en-_
tender que haja urgência num requerimento dessa.naturezâ, -
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Quando se sabe que, da data da moção Medeiros Neto á do
parecer da Comissão de Polícia, decorreram muitos diás. Se
tantos dias· decorreram, é que a Comissão de Polícia verifi
cou que não porlia haver urgência e, si urgência hO'-1vesse,
teria aprestado as coisas de modo a que a votação se fizesse
aqui normalmente.

O SR. JOSÉ EDUARDO ~ Urgência não quer dizer pressa.
É têrmo da técnica parlamentar. .

O SR. IREN:eO JOFFlLY - Tanto é pressa que se vaI
votar logo.

O SR. JOSÉ EDUARDO - Na técni~a parlamentar, não é
pressa. É uma forma de votar. O nobre Deputado está
equivocado.

O SR.IREN:tO JOFFILY - Na sinonimia não sou muito
bem entendido•••

O SR. JosÉ EDUARDO - V. Ex. tem bastante tirocínio
parlamentar para conhecer a distinl;ão.

O SR. IREN:tO JOFFILY - •..mas, tanto urgência é
pressa que há pressa em se proceder·á votal;ão.

;Agora, Sr. Presidente, acho que não tem razão de ser
O· requerimento de audiência da Comissão dos 26 ao traba
lho da Comissão de Polícia. A reforma do Regimento p6de
ser discutida atlUf no plenário, independente do parecer da
Comissão·Constitucional.

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

O Sr. Presidente -Vou submeter a votos o requerimento
do Sr. Henrique Dodsworth, pedindo que o projeto de reso
lução vá á ComfssãoConstitucional.

Em seguida, é dado como rejeitado .orefe
r.ido requerimento do Sr. Henrique Dodsworth.

o Sr. lIenrfqueDodnvorth (Pelo: ordem) requer verifi
cação da votação.

Procedendo-se á verificação. de votação, re
conhece-se terem votaGo a favor 53 Srs. Depu
tados e contra i5i; total, 204.

O Sr. Presidente - O reqUerimento foi rejeitado.

O Sr. Amaral Peixoto - Peço a palavra.

O Sr. Presidente _. Tem a palavra,· pela ordem, o 'nobre
Deputado. .

O Sr. Amaral' Peixoto (Pela ordem) - Sr. Presidente,
tendo votado a favOr da urgência' e da indicação do distintc
colega Sr, Henrique. Dods\Vorth, desejo justificar a minha
atitude. .

Manifestei-me pela urgência, porquê desejava fOSse re
metida, quanto antes, a indicação Medeiros Neto á. Comissão
Constitucional, afim de sofrer os reparos de que carece.

Era,o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)
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o Sr~ Pres.idente - Em ob~iência ao voto da· Assembléia,
vou submeLer a imediata discussão e votação o projeto de
resolução.

Discussão única do projeto de Resolução
n. 5, de {934, alterando o capitulo do Regiment~
Interno relativo á discuuão e votat;ão do projeto
deC0n8tituição e dando outras proviMncias (em
virtude d:e urg~ncia) •

O Sr. Presidente - Acha-se sôbre a mesa uma emenda',
que vai ser lida. . '

É lida e posta conjuntamente cm discussão a
seguinte

EMENDA AO PROJECTO DE RESOLUÇÃO N. 5, DB 1931

Modifique-se o último artigo da resolução proposta pela
Comissão de Polícia, dizendo-se, .em vez de "a Mesa da As
sembléia promulgará imediatamente, ete. tI, o seguint6 :

"A Mesa do. Assembléia fíca autorizado. a promulgar ime-
diatamen.te, etc." I

Justifícação'- ·Podem· decorrer todos os prazos, sem que
que se ultime a votação do projeto de Constituicão, mas ha
verá a possibilidade de ultimá-la em brevissimo prazo-um,
dois, ou três dias, por exemplo. Nêste. caso, seria mais util
ultimar a votação, em logar de promulgar uma Constituição
para vigorar por tão poucso dias. - Antonio carlos. - Fer
nandes Tavora. -. Olementino· Lisboa. - Waldema,. Motta.
- T/l-O'1T1AZLobo. .

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra.

O Sr. PJ:esidente ~ Tem' a palavra. o nobre Deputado.

O Sr. Mede!ros Neto - SI'. Presidente, a Nação é teste
munha do quanto fizemos por evitar, nesta primeira . fase
dos nossos trabalhos, toda e qualquer discussão. estranha á
elaboração constitucional propriamente dita.

O SR.CRISTL-\NO MACHADO - V. Ex. permite um
aparte? .
. O SR. MEDEmOS NETO ~ Prematuramente, ··entretan
to, foi ventilada a questão da eleição presidencial, e V. Ex. ,
Sr.. Presidente, poderá avaliar quão nocivos seriam. á dis
cussão e votação da .Constituição os dissídios consequentesa'
problema tão eminentemente facioso.

. O SR. CRISTIANO MAcHADo - V. Ex. permite um
aparte? . .. .

, O SR.. MEDEmos NETO - Uma solução se impunha,
Sr. Presidente, e esta era a de, afastar a causa de toda e
qualquer perturbação do ambiente de tranquilidade e, de
paz,. tão ,necessário á elaboração da Constituição Federal.

O SR. ALóiSIoFIUrO'- v~EX. precisa. esclarecer, de
ínicio, quem criou essaperturbaçáo. . ' .

O SR. CaISTIANoMAcHADO - Era'êsseo aparte~queeu
queria dar. . '"..,

. O 'SR: :ACÚRCIO TÔRREs - O que criou a perturbação
foi a indicacão"M:edeiros Neto". '
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o SR. MEDEIÍlos NETO - Não havia outro recurso
senão 'o -<leabordar o problema. de frente, afastando o pOm()
da discórdia com a eleição imediata do Presidente da R.epú
blica, para o que tinha. e tem esta Assembléia competência
írrecusável.

O SR. FERNANDOMAGALHÃEB - Como sabe. V. ~Ex. que
há pOmo de discórdia na eleição do Presidente da República,
ee não há candidato? .

O SR. ARGEMmo DORNELES - Porquê ainda não encon
traram, apesar de todos os esforços.

O SR. MEDEIROS NETO - Para isso, Sr. Presidente.
não era necessário inverter a ordem dos nossos trabalhos,
como se iAsinuou por aí a fóra, porquê, dentro na letra do
nosso Regimento, esta Assembléia podia e pode eleger o
Presidente da República em qualquer fase dos seus tra
balhos.

O SR. ALoisIO FILHO - Então, não havia necessidade
da indicação que V. Ex. apresentou.

O SR. MEDEmOS NETO - Diz o Regimento, no seu
art. 102:

"A Assembléia NaeionalConstituinte não poderá
di~utir, ou votor, qualquer assunto estranho ao pro
.jeto de Constituição~ enquanto esta não fOr aprovada,
salvo os demais constantes.de decreto de sua con
vocação" .

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Por que não se manteve
êsse texto, se era regimental ?

O SR. MEDEmOS NETO - Como vê V. Ex., Sr. Pre
sidente, á regra de que nenhum assunto estranho ao pro
jeto de Constituição possa ser tratadonêste recinto, duas
exceções se levantam: os constantes do decreto da nossa
convocação. E quais são esses assuntos?

O SR". FBRNANDO MAGALRÃES - A indicação Medeiros
Neto toiassassmada pela Comissão' de Polícia?

O SR. MEDEmOS NETO - O decreto n. 22.621, de
5 de abril de' 1933, que nos convocou, diz no seu art. 20:

"A Assembléia NacIonal Constituinte terá pode-
. res para estudare votar a nova Constituição da Re

pública dos Estados Unidos. do Brasil,devendo tra
tar exclusivamente de assuntos que digam respeito á
respectiva elaboração, á aprovação dos atos do Go
vbno Provisório e á eleição de Presidente da Repú
blica, feito o que se dissolverá"•.

Aqui estão, portanto, Sr. Presidente, .estabelecidas quais
as duas exceções. abertas. áquele preceito regimental.
Portanto, poderíamos tratar da eleição.' de) Presidente da. Re
pública sem a proclamada inv.ersão dos nossos trabálhos,
que não era necessária. . . . ,

. ,.Sr. Presidente, propositadamente fiz .~ leitura dêsse dis
positivo, para que' todos vissem que é, naverdaae; criação

,
.. da fantasia a orode.n.ação cronol6giea' ·que nossos críticos des
cobriram para. essa designação, meramente enunciativa, dos

. 'assuntos da nossaeompetência~
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DIsseram, aqui, que a lei determinava que, em primeiro
lugar, tratássemos da Constituição, em segundo, da. aprova
oão dos atos do GovêrnQ... Provisório, e, em terceiro, da
eleição do Presidente da República.

Onde, porém, Sr. Presidente, está essa ordenação cro
nológica? Não existe na lei. A declaração é puramente
enunciativa.•

O SR. FERNANDO MAo.U.HÃBs - Existe no 'decreto de
convocação.

O SR. MEDEIROS NETO - Não existe tal. Estou len
do, justamente, o decreto de convocação, e vou repetir para
v. Ex. o trecho:

lO. •• devendo tratar exclusivamente de assuntos
que digam respeito-á resl>ectivaelaboração, ti apro
vação do8 at08 do GO'Vt1'no PrO'DÚ6rio e ti eleiçtfo do
Preridente da República••• "

O .SR. FERNANDO ltúGALBÃES - Se podemos inverter a
ordem, por que, então, não começamos pela dissolução?

O SR. MEDEIROS NETO - Não se ordena,.aí, crono
logicamente, a competência da Assembléia.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Como não, si coloca c0
mo último ato· da Assembléia a ·disaolução imediatamente
após a eleição do Presidente. da República?

OBR. MEDEIROS NETO ~ Ouvi, há pouco, Sr. Presi
dente, um aparte em que se me indagava o seguinte: se o
Regimento nos dava competência para eleger o Presidente
da República em qualquer momento, porquê; então, a indi-
cação dos Leader8 ? .

A indicação era necessária, porque precisavamos fixar
as normas constitucionais dentro das quais iria o Presidente
Constitucional agir.

O SR. ALofsIO FILHO - Normas constitucionais sem
Constituição? I

O SR. MEDEIROS NETO - Áquele tempo, Sr. Presiden
te, outro alvitre não nos assistia sinão o de, acorde com a
indicação votada no primeiro dia das nossas sessões, pOr em
execução a Carta. Magna de 91, declarada por aquele de
creto em vigor, salvo nas partes alí excetuadas,· alí não sus
pensas.

Bastaria, Sr. Presidente, que ficasse revogado o final
do artigo 4.°. daquele decreto institucional, pelo qual o 'Go
vêrno Provisório se reservou o direito de revogar, a qual
quer tempo, no todo ou em parte, a Constituição Federal e
as constituições estaduais; bastaria ser revogada essa .parte
do dispositivo em questão, como implicitamente decorreria
do·· regime legal provisório que· queríamos implantar no país,
para que êste ficasse constitucionalizado.

E· não preciso assinalar as vantagens dessa -constitucio
nalização imediata. (Trocam-se aparte8.)

Mas, Sr. Presidente, alguns dos nossos mais caros' cole
gas, nesta Assembléia, révolucionários de 30, entenderam que
melhor seria,· em vez de restaurar, a constituição de· 91,. aguar
dar. o projeto da Comissão dos 26', que já consagrava grande
parte dos ideais da. Revolução. .

O SR. FERREIRA DE SOUSA - O que é uma· espéoie de4
Constituição- outorgada. . ,
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O SR. F'ERNANDO MAGALHÃES - O Clube 3 de Outubro
protestou soleoomente.

O SR. MEDEIROS NETO' - ~ que, Sr. Presidente, êsses
ilustres brasileiros, ~ssesgrandes patriotas da arrancada d~

30, têm a superstição de que todos os males da antiga Repú
blica «revem ser atribuidos, antes ao pacto de 91, do que
áqueles que o deturparam, áqueles que desvirginaram essa .
Constituição sem fecundá-la, mas prostituindo-a, desde o
primeiro instante, nos pronunciamentos militares; nas inter
ven..,ões para satisfação dos apetites dos corrilhos políticos,
e, finalmente, naquela mentira eleitoral, que nos permite

. dizer, hoje, que todos quantos exerceram 'poderes .. eletivos
naquela República não foram mais do que detentores de
fato dêsses poderes. Era o regime eterno da ditadura, por
quê era o regime eterno do menosprêzo á lei.

O SR. AeúRcIO TORRES - Na Baía também?

O SR. MEDEmOS NETO - Na Baía também.
A êstes, Sr. Presidente, vieram juntar-se outros roem-

. bros digníssimos desta Assembléia, que a tais. desejos acres
oentavam ainda os de uma reforma do Regimento, que per
mitisse ordenar melhor o trabalho desta Assembléia e pre
cipitar 8 votação da Constituição.

Nada mais justo. E 00000 outro pensamento não pre
sidisse á indicação dos leader6 ainão a obra constit.ucional, a
restituiçãG do país aos quadros da lei, aceitamos essa su
gestão, mais ampla, consubstaneiada, hoje, na indicação
substitutiva, que, estou certo, irá merece~ as preferências
da Casa, por ocasião de sua votação.

O SR. FERNANDO MAGALHÃEs - V. Ex. quer precipitar
e a precipitação é muito má..

O SR. MEDEIROS NETO - Mas, Sr. Presidente, a idéia
de uma Constit.uição provisória arrepanhou o sobrolho das

.sensitivas jurídicas. Já. tive ooasil0 de dizer na imprensa,
e o repilo aqui, que nem ohegamos a ser originais, quando
falamos em Constituiçllo provisória. Não interessa. aos ha
bitantes de uma nação, nem ás suas co-irmãs da magna
civitlU saber .. da duraçAo, da temporadedade. de suas leis
constit.ucionais, sinãosaber que elas existem e que sua exis
tência não é precá.ria, desde quando não fiquem confiadas á.
vontade de qualquer poder, mas submetidas a regras pre
determinsdas,porquê entre a situação de uma nação regida
por uma constituiçAo provisória e a de outra regida por
uma. constitui~ão, digamos, definitiva, nenhuma dife
rença há. perante a lei, perante o direito. A diferença, acaso
existente, será a que medear enhre o texto da CGnstituiçãG
provisória e o daquela . que fOr i:onsagrada em .defilltivo,·
porque, tanto em uma situação como em outra, todo o di
reito terá origem na lei, onde ela houver, e não no. arbítrio.
Sendo assim, perante a conciência jurídica, nenhuma dife
rença poderá ser encontrada entre .0 regime de uma consti
·tuiçioprovisória e o ;regime 'de ·uma constituição definiti
va" mesmo porquê nãe as há definitivas. As constituições
tanto melhores serão quanto .. mais facilitarem a revisão 
já o proclamou o grande Rui no seu discurso-plataforma da
campanha civilista, pronunciado no Politeama Baiano, quan
do levantava a bandeira. revisionista e se opunha ao. feti
chismo ~ela constituição de 91 por parte dos que comba-
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tiam a revisão. Uma constituieão tanto melhor será quanto;
mais facilidade'· Oferecerá sua revisão e qUanto maior nú-
mero de revisões tiversofrído. .

O. Sa.· CRIsTovÃo BARCELÓS -:"'Principalmente, no atual
,momento que o mundo atravessa•.

, O .SR. FÁBIO SoDRÉ - O orador foi contra a. constituí
c;ãoprovisória proposta no início das nossas sessões.

O SR. MEDEIROS NETO ~ Não porquê estivesse, dou
trinariamente, contra o meu eminente colega, de cujos ta
lenws sou grande adniirador, mas porquê 'pensava que ela
:viria perturbar ,mais ·os nossos trabalhos, l'oubando tempo á
eonfeecão daconstituicão definitiva, e, ainda, porquê,na
quela époea,não poderia prever o desenvolvimento dos acon
tecimentos, que me conduziram a supor necessária essa
constituição.

O·Sa. FERNANDO MAGALHÃES - Quais s~ êsses -aconte-
cimentos? Devem ser muito graves. •• .

O SIL FÁBIO SoDRÉ - "V. Ex. ,devia ter previsto o que
está acontecendo. .

O SR. MEDEmOS NEXO - Como dizia eu, Sr. Presi
dente, nem chegamos a ser origínais, quando ltalamos em
constituição provisória.

O SR. F ÁSIO SoDRt ;...- Ao contrário; somos originais,
quando não fazemos constituição provisória, como todos os
países fizeram. .. '.

O SR. MEDEIROS NETO·....;... No Chile, após a renúncia
de O' Higgins, em 28 de Janeiro de f823, foi ter o poder ás
mãos de ·Ramon Freire. A 30 de Maio do mesmo ano, foi
promulgado um'" Regulamento Organico e ata de reuni40 do
povo chileno". No dia seguinte, Sf,· se fez a eleição de Ramon
Freire. CODvocou-se, posteriormente, .. um .' congresso pará
,dotar o país de uma constituição definitiva, que foi promul
gaad em 29 de Dezembro de 1823, isto é, nove meses depois
de eleito Ramon Freire.

No México -após a entrada do exército francês, a iO
de Junho de 1863, foi fundado o Império, a iO de Julho, su
bindo ao trono monárquico o Arquiduque d'Áustria, Maxi

'.miliano I. Somente depois de organizado o Poder Executivo,
foi que o Estatuto Provisório rle 10 de Abril de iS65 se des
tinou a preparar a organiza.,ãodefinitiva do Imperio. .

Na Franca, proclamada a repúbliea pela terceira vez,
em " de Se1embrode f870, após o infortúnio de Sedan, foi
eleita, a 8 de fevereiro de f871, a Assembléia Nacional, que
mant~ve, a Utulo ,proyisório,a República e elegeu Thiers,
chefe do poder executivo. ." ,

.'., O Sa. FERNANDO MAoA1.HÃEs -- Não elegeu pre;id-ante
:definitivo. .". '.

.. . O ',SR. MEDEIROS: NETO .-'. A história respoIide,logo.
a seguir,.ao: meu. nobre colega.. ..•. '. .'.. .. .

'. ' A .. 31 de Agosto, fOi,.J)or ato dessa. mesma Assembléia,
p,rorJ,"ogadoJ .omandá.to de' ThierS e definida a extensão. de .

. seris podeT~s;'.a, sua. responsabilidade, sendo-Ibp confl3ridir o
título ,de' ~esidente da .República., A 13 'de:Novembro~e
'1872, fói a :Assembléia' convocada; por mensagem' de Thiers,
a organizar o govêrno. Foi essà tarefa delegada a .uma' 00-

'inisdo'de'30membrós,e,"a i3 de Março de·:i873,~~Assem•
.'bléia' votáva ÚUla; lei" sObre. 'as' attribuicões "dos pod~ .jlÚ-,.,. ,:. . ". "": .: \..,' , " . ';' , '- .. ,,'--.:.
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blicos e a responsabilidade ministerial. Posteriormente, fo
ram votadas outras leis constitucionais.

Na Alemanha - proelamada a república, 9 de Novenibro
ne 1918, eleita a' A.ssembiéia Nacional Constituinte de
Weirnar, a 19 de Janeiro de 1919, a 10 de Fevereiro ela- votava
uma constituicâo provisória, declarando-se que deviam ser
elaboradas, com urgência, a futura constituição e as leis or
gaDlcas. No dia lmediato, exatamente como no Chile, era
eleito Eberl..•

O SR. FÁBIO SODRÉ - Presidente provis6rio.
O SR. 3-IEDEmos NETO - ••• deputado social demo

crático, prellidcnte do Reicb. Isto feito, a constituinte passou
a elaborar a constituição aefinitiva.

'Presidente, provisório ~ ou, não, pouco importa, porquê,
perante o poder constituinte geral, nenhum obstáculo pode-
ria haver á eleição definitiva. . .

Não invertamos os têrmosda questão. Até agora, o que
se combatia era a constituicão provisória. Agora, .inver1em
se os têrmos da questão, quando se vê que não temos, nem
poderemos ter patente de invenção dêsse sistema, para se
argumentar com o tempo do exercício do Presidente, que
tanto podia ser provisório como definitivo.

O SR. FÁBIO SoORÉ- Evidentemente, poder tinha a ÃS-
sembléia. -

O SR. MEDEmOS NETO- E porquê tinha êsse poder'!
Porquê, sabe V. Ex., perfeitamente, que ás assembléias como
esta, vindas da revolução, com poder constituinte geral,
nada embarga o passo nas suas resoluções. Ela, é que cria.
o direito constitucional no país; ela é que dita n6rmas sem
contrastes.

Araugio 'lLuiz, professor de direito constitucional na Uni
versidade, de Modeno,na Itália, escreveu sObre esta tése do
poder constituinte, como ninguém melhor o '. fez atéboje, o
seguinte - depois de esplanar eonsideraQÕes sObre as con-
dic~es sociais e ,fó:o:-mas de govêrnos: -

"O limite é 8ocf,oz60ico e polítko, nlI.o' i~rídico:"

O limite do poder é sociológico e político - não é ju
rídico.

O Sft. FÁBIO SODRÉ - Por isso mesmo, os poderes da
Assembléia não se podem buscar' .no decreto de sua conva...
cacAo. .

O· SR. MEDEIROS NETO- 'Chegarei fã. Atése que de
senvolvo, 'sr. Presidente, é esta: se quisessemos. conformar
a eompetência· da, Assembléia ...para eleg~r. ,imediatamente,o Presidente da 'República, .com ó ato .de sua convocação,
no hegimenlo Interno, 'ençontrariamos elementOs.' Mas não
·precisamos disso, porquê somos goder constituinte que vem
de urna revoiução, com. poderes ·gerais incon~·veis•.

. .Poder consÜtuinte,:perIÍlan~nte,.re$Ulad~,:Pélas ·...COns;..
tituicões,paraas sUJl~·:r~i~,. e,póder: ~U~uinte·ema;'""

: nado ·das revoluÇÕes,';que-empolgam-'as soberamas,. 'sem ,ti_o
tular, eassumema·tarefa,de organizar o,Estado, não devem
ser comuridido~. ,.. , ' " .",.' . .. '.·.Nas. revisões. o poder'. oonstituoionalé liJultado. ao' objeto
da reviSAO~ eDCluantO que o pode~~onstituinte, eman.ado d.as
revoluções, é geral, não sofre hmltaclo algu~L

VOL. IX 29
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Aliás, 81'. Presidente, vou demonstrar, daqui a pouco
que, na doutrina brasileira - se é que podemos· invor,ar
doutrina entre nós - a tendência é para combater o limite
das ássembl6iasconstituintes,mesmo nas ~ssembléias revi
sionistas.

, O poder constituinte pa~cial,emanado das revisões, do
direito de rever, é, ·por sua natureza, limitado. O poder
constituinte emanado' das situações revolucionárias, não...
Nesse sentido doutrinou O~ban, professor de Direito Público
na Universidade de Liége.

Diz êle:

"Mas, nas épocas revolucionárias, não é 'nos ca
sos previstos, nas condições fixadas e no quadro das
regras traçadas pela Constituição que o poder cons
tituinte aparece e funciona. Sua organúat;áoe mm"-

. eha. escapam, então, a toda regula~áo.
Seríamos incompleto·· e inexato - eontinúa êle

.;.... se, através de exemplos notórios, não puséssemos
em relevo a idéia que é preciso fazer-se do poder
constituinte nesses momentos extraordinários e de
comoção, em que as nações parecem ser transviadas
de sua história."

E acrescenta adiante:

"O poder constituinte é o poder que, em caso de
revolução, se apOssa da soberania vaga e assume a
missão de organizá-la e de regular-lhe o funciona
mentO.

"As revoluçõeseslão fora do domínio do direito:
elas escapam a toda regulamentac;l(f Jurfdf~.-·'

,~ a doutrina do eminente constitucionalista.

Agora, a doutrina segundo o direito brasileiro - se é
que podemos invocar praxes brasileiras neste assunto.
, .,' :!Yatrco 'deS', 'notáVel estadista maranhense, Ministro
três vezes - nos gabinetes Murtinho' campos, Lafaiete e
Dsntalt - eJl1 seu livro' - "A Reforma' da Constituição".
Publicad8; em 1880, diz:

"O poder constituinte é parefal ou geral. O par
cial; revisor ou reformador, 'Se exerce na forma pres
crita na Constituição. ,O geral; ou constituinte· pro-

.. ipriamenle 'dito, para fazer ou mudar a lei funda
mental, não' é regulado pela Constituição" está fora
da'"'Previsão e dos preceitos do legislador. nasce da
resolucã?~ só ela ~bepode impor limites."

. Mas, ~.- Presiden~. José Bonifacio não distinguiu fi
poder' constituintes' .parcial· do'. poder, constituinte geral. ,E,
a'scutindb' 'â~reroÍ'mi''''Para se"irttroduzir. na ConstitUição de.
Im~riít,co voto"dlreto;'Proclamava;'nasessão de 28 de Abril .
f:tefS19 : ." ," " . . .

, , '" "Senhores, os precedentes invocados. pelos quo
sustentamo projeto,· especialmente pelos Srs, Mini~,.

tros, não' favorecem a ousada pretenslode' impor 11-'
mites áConstituinte~ue se vai convoear."
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"Os reformistas de 1831 não quiseram consagrar
a doutrina. das constituintes Hmitadas. A história de
1831 e 1834 responde aos Srs. Ministros: não podeis
impor limites á Constituinte dentro de' objeto re
formável."

E criou a expressão - Constituinte constituída" -, que
fez época no seu tempo.

Realmente, a lei de 12 de Outubro de 1832, que deu
poderes aos Deputados para' a reforma constitucional, que
veio a ser a 16i de 12 de Agosto de 1834, caracterizada hoje
em dia, ou ,conhecida, pelo ,"ato adicional", sustentou a vi
tória dessa doutrina, porquê foi essa lei além dos objetos
da reforma anunciada.

Mas, Sr. Presidente, a história da constituição revolu
cionária do poder político entre nós oférece uma passagem
interessante, que convém ser rememorada neste momento.

A' Constituição do Império estabelecia, no art. 121:

, ..O Imperador é menor até a idade de 18 anos." .
Sómente em 1843 D. Pedro n atingiria a maioridade.

Essa' maioridade, entretanto, foi, proClamada em 1840, por
uma minoria parlamentar, de uma, Ass!:,mbléia ordinária,
porquê assim exigia a salvação nacional. E nunca ninguém
se lembrou de impugnar a legitimidade do govêrno de Pe-
dro n. ," .

•-\ diferença é extrema .. Ali, era uma Assembléia, sem
poder eDnstituinte: aqui, é uma Constituinte, com poderes
gerais. Ali, era uma minoria facciosa, reunida a-desoras
em lugar diferente, no Paço' do Senado, qúe deliberava com
a minoria de' 40, e reformava o que determinava aCons
tituição. -,Aqui" o que pretendemos. fazer, em nome dos' in
teresses I!8CÍ'Onais;' que assim 'julgamos atender;·é "qU& ••
Assembléianls3ndo da atribuição que ·tem, -como poder con8
titui1It:e .gel'81;que' é,. ou, simplesmente, atendtmdo aos'pre
oeitoS'.d~'St1a convocação e de· seu·Regimento ,Interno, pro
eecm-·á....eleição· do" Presidente da República; 'em pleito livre
em '~e ~oS' se pronunoiem. ' \

." O sá. ~'FÁBIO SODRE - V. Ex. então afirma que havia
um caso de~ salvação pública.

O SR.' oMmElJR()S NETO - Sim. Nem nos movet'Ía si.
não :oiiltêresse naci.:lnaL' Classifiquei' de revolucionário o
aw. que proclamou a' maioridade•.E disse bem. ,
.;. Escreveu .Pereira da,' Silva, na .sua,.História do Brasil,
sObre a menoridade de Pedro n, Pág. 345: . . .

~Uma revolução, 'efetuada no. dia, ,7 ·de Abril de
·1831, compeliraD. Pedl."o r a renunciar a coroa bra
'sileira e a transferi-la para D. Pedro n, ainda na
infal1cia. OutrarevolucAo, a 23 ·de Julho de ·18~,

proclamou a maioridade dojoven monárca antes da
época' para ela fixada. na Constituição política do
Império, sem que nem uma lei e nem um~ disposi
ção, -legislativa 'a respeito. bouvessemas .Camaras..

mais ou menos ,regularm.~nte votado,., dispensando
nas instituiQões o que nelás se estabelecera. FOra la
primeira revolução cometida par povoe .tropa em
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. armas e na praça pública; e a segunda verificada
pelas minorias das duas casas do parlamento, reuni
das.sé~ caráter .oficial nos paços do Senado."

Rã, ar. Presidente, muita, semelhança entre aquele perio
do e o' que atravessamos neste momento. Quem o,diz não sou
eu; mas um historiador que não pertence a nenhum dos eaD1
pos em que nos dividimos, neste instante, porém, Qbserva os
fatos·com. grande acuidade. É Tristão de Atafde, na sa Série
de seus "Estudos", São. Paulo, 9- paginas ~8e 49, que afirma:
- " ":I;sse meio é dos' .mais· interessaIites para nós,' não·só
porquê espelhava, nitidam"ênte, o espírito de agitaóio de inI
cio da monarquia, em que por tantas vezes periclitoua uni
.dade nacional, mas ainda porquê boje em dia, de oito anos
para cá, vivemos, de novo, inesperadamente, num periodo
que lembra' êsse da Regência, e em cujo ciclo decisivo aca
bamos' justamente de entrar. Estamos boje, comoeritáo, em
.face·de um convulsionamento semelhante, apenas elevado
hoie em·dia a uma potência muitissimosuperior. E,devemos
nos perguntar angustiados: "Teremos, agora, o nosso Ca-
xias?" , .

. Assim se manifesta Trislão de Atafde, aliás,fazendo o
est.udo com muita perfeição, relativamente ao grave momen
toQUe atravessa a Nação Brasileira•.

, Já frisei, Sr. Presidente, como é superior a situação em
que DOS aêhamos, morá! e juridicamente, para. proceder â
eleição do Chefe do Estado, em relação áqueles que proclama
ram a maioridade de D. Pedro n.
- Somos uma.' assem~léia, constituinte de poderes' gerais.
Que outra crítica, se'levanta quanto á indicação substitutiva?
Mirma-se que vamos sacrificar a' obra constituciona1ás
injunÇÕes politieas. . '

Não é verdade" Sr. Presidente. É 'grave injustiça que se
atira. á face desta assembléia. Estamos aptos a votar a cons
tituição, sendo que o' substitutivo da Comissão não poderia
deixar' de sacrificar, ,'com a suapref3rêneia, as emendas, em
que estas são oferecidas ao anteprojeto. EnQUanto o legisla
dor de 91consumiú pouco mais de trêsmesesIUiquela obra
gigantesca, nós' estamos, aquf, há quatro mêses, trabalhándo;
mas a trabalhar verdadeiramente como poderão testemunhar
todos quantos tiveram ouvidos para ouvir 'e olhosparavêr.
O substitutivo da Comissão dos 26 honra aos seus autores e
a esta. Assembléia, Porquê honra também á' cultlira de qual-
quer nação civilizada. (Muito bem. ) '" ' ,
:.. ' '. OBa. FÁBfo SoDat ...;.; V ~ Ex. dalieença para 'uni" aparte?
V. Ex"aeaba. de fazer uma comparação com a Assembléia
Constituintede9L Em 91,' o 'Projeto Constitucional entrou
.ém 'debate' a ,13 de DezeJDbro, ,e a'Assembléia começou a de
bilfh-Io naqtiela data·.· Agora, entretanto,ainda não entrou em
discussão o 'substitutivo ao anteprojeto . " ' '

. :..··.0.·8a.' MEDEmOS'NETO ~ A situação é a mesma. Ape
-nas, Sr. Presidente, não se observou o mesmo Diétodo 'de
~ho.~". " ... ,' ,'.

:.-0. Sa.FD.NANDO MAoALR.XEs -Mas a COmissão 'pediu
~Qdep~~.; . ,'.'" , .." . _ ..
.' . ';'.Ó Sa:J\IEDEmOSNETO.-;..O anteprojeto; obra já .de
doutáSf·reuilidOs'pOr·'convocação do~vêrno, ~esObre a
Ilesa;~portrítita ,(lias, durante os QUais esta ,Assembléia es
tudotieomafinco,:oferecendo-lhe mil duzentas e·tantas emen
dás, que, .'nas suas idéias, nas suas Justiifeativa8,honram' a
«ütura juridieado pais. ..



- 453-

O substitutivo que agora' se ultima na Comissão dos 26
representa, Senhores, o trabalho daquela Comissão de doutos;
representa o trabalho de tantos quantos o emendaram e es
tudaram aqüí; representa o resultado dos debates luminósis
'simos' que se travaram nesta tribuna, ocupada por'oradores
parlamentares, que não a deslustraram d~ suas glórias pas
sad~; representa; ainda, a contribuição pessoal dos 'doutos
membros daquela Comisl)ão de Constituição, representada pelo
escól, talvês, desta As~embléia, porquê' esta foi a preocupa:
ção de todas as Dancadas, ao escolherem seus delegados. ,

O substitutivo da Comissão Constitucional hon~a, repitó,
a cultura jurídica nacional. Mas, teremos, ainda, o espaço de
trinta sessões, para discuti-lo ou enviar â Mesa 'emendas com
justificac;ão escrita. ,

1:sseperiodo, penso, sem suficiente para Que a Assem
bléia apare' as aréstas, Que, porventura, êle tenha e que se
venãam a chocar com a opinião dominante. nesta Casa.

Certo, Sr. :?residente, o projeto não agradará a todos,
porquê' a mim mesmo não agrada completamente. Mas em'
não ser obra desetarismo está a sua virtude. Trata-se de
obra coletiva e, como tal, deve ser obra de transação. E qual
das ConsUtuiçQesjâ mereceu a consagração unanime de um
povo? Nenh~a. . "

Ouçamos, Sr. Presidente, o que diziao' grande Ruí Bar
bosa, falando com referência âConstituição de 9i,mesmo
porquê êle aí também alude â opinião.de Washington. Quanto
á grande Constituição, que a tantas outras deu nascimento,
Constituição que, não obstante, tantas apreensões levou ao
seu povo, ao ser promulgada.

Com estas palavras, Sr. Presidente, penso ter, palida
mente embora, respondido ás criticas dos honrados 0p08i;'
tor~.

O SR~ PEEiRO',VERGARA - Brilhantemente, aliás.
'0 SR.: MEDEIROS NETO - Dizia Rui Barbosa, SÔbre a

Cons~ituição de 9i : '
-Senhores, se o .projeto de Govêrno tem erros, não seri

com certeza,. neste ponto. Tel-os-á noutros: mas ~nte
não são fundamentais. E maior do QUe todos êsses erros se
ria,' sem dúvida-nenhuma, o de sacrificar ao escrúpulo da
coueção·,8bsoluta a necessidade sObre todos imperiosa ' de
encerrarmos a Ditadura,' e' inaugurarmos a legalidade.

Eu não ,compreendo que haja republicanos poucosenài
veis,. á, força dessa ,ex.igênciil suprema, a que não ,poderemos
desobedecer impunemente. '. .

Também a constituição americana de f789 era, aos olhoS
.de seus inimigos, um. amontoado de' erros e crimes contra
o país;' e, 08rnais ardentes 'de setis amigos não lhe desconhe
eiam defeitos. Mas, como se exprimia, a êsse respeito, Was
bi~n 't Sueitara-se a ,idéia de-convocar'-je sagunda' Conven;.
ção Federálafim de rever a Constituição adotada, na primeira
e já ratificada. por várias convenções de EStados. Washin
gton, dirigindo-se 'ao Povo de V~rgiÍlia, .·respondeu: "Agorá
não DOsrestaotitra alternativa senão -a Constituição ou a
anarquia.· A constituição é a melhoI"" que agora sepoderlà
obter. A ·.escolha, nelltemomento, é·entrea COmtituiçiio, oU
adesuni&J•. Se optarmos pela Constituição, ficar'":nos-á ,fran~
queada -al.,porta.constituci,cinal para ,ás .reformas, que 'se póS
.saro ..mais ,.tarde resolvereom calma, sem .desordem, ne~, ao
bresaltos." Depoisnumacarúi'.dfrigida a'trêsdôs adverSá
~rios. màfs fnsign~s do' projeto ,ad0tad~ i?sistiaêle nes~'liolo
de .altrulsmo .e bom senso.:. "Eu' deseJarIa que a. ConsUtuiQls

". , "',, , ,', " ,'o'



propost.a' fosse mais perfeita; mas é a melhor que presente
mente se poderia alcançar e deixa a estrada aberta a emen
das. Os interesses políticos deste país estão pendentes de um
são de Policia á Indicac;ãoínvertendo e precipitando ostra
aCÔrdo, para logo se teria generalizado a anarquia, cuias se
mentes. estão profundamente implantadas neste solo."

E terminou Rui, como hóje poderia repetir se vivo 10sse,
meditando sõbre o' panorama atual:

"Eu quisera, Senhores, que êstes conselhos, de uma atua
lidade evidentíssima, soassem nesta casa como um oraculo
proferido pela sombra. rediviva do pai da União Americana, no
meio dos nossos debates, sobre o berço da nossa. Porquê, ou
eu me engano de todo, oa me foi de todo inutil este· ano de
Ditadura, em que et4 suponho ter atravessado eincoenta anos
de experiência; ou, então. se quereis consultar o verdadeiro
,amor da Pátria e as aspirações reais dela, haveis de meditar.
no fundo da conseieneia, a lil;w memorável deWashington."

. (Muito bem; muito bem. Pol'TM.$. O orador é vivamente
cumprimentado e abraçado.)

, ,

O ar. Presidente - Tp,In a palavra o Sr. J. J. Seabra.

, O Sr. J. 1. Sea];ra - Sr. Presidente, não venho pro
priamente fazer um discurso, mas apenas manifestar o meu
voto absolutamente contrário ao parecer dado pela Comis
.de Polícia á Indicação, invertendo e precipitando os tra
balhos. da Constituinte.

. Sr. Presidente, venho' de uma Constitüinte que promul
gou' uma Constituição em l"'ondic;ôes excepcionais, sem atr~

pelar o seu Regimento lnt~rno; venho de uma Constituinte
que regula..mente observou todos os prasos estipulados' pelu
seu Regimento e que conseguiu fazer uma Constituição' flue
é um compêndio, onde estão catalogadas todas as liberdades
públicas e todas as garantias de direito individuais.

Não foi necessário, Sr. Presidente, para se eleger o. Ma
rechal Deodóro, que.se invertessem os papeis'e qua a Cons
tituinte de 1$1 não ol:1edeees,e /ámoral polftiea que-lbe-man
davam observar' os trâmites' que eJa havia estabelecido.
Tratava-s6; entreb.nto, da mudança de regime; era a passa
gem do regime monárquico para o republicano, regime mo
nárquico, que tinha dado dias de felicidade á Pátria, como
lhe déra dia de glórias n()S campos do Paraguai.

Pois bem, apesar desse momento crítico, da mudanoa
Qe regime, em um ano estava promulgada uma Constituiçlo
nas .condicÕes em que. acabo do ~numerar. ..,

,.Sr. Presidente, eu poderia perguntar até quando ~er

pretende abusar da paciência deste povo. PorQl!ê. não é pos
sível'; que os patriotas, os liberais, aqueles que amam a·' li
berdade, acima de tudo, possam consentir -e· permita-me a
Mesa:..que, euo declare com todo o"respeito - que se atro
péle ~assim, a,marcba dos nosso~ trabalbos.,. . : ,..,. ' ,

"DevO'.dizer, que é eom grande constrangimento que ve
tlbo"combater' um tl'Jlbalbo fei.-to por homens notáveis, que
fazem 'parte' da: ComIssão. Entretanto, ,acima'-dessacoIíside
ração, 'Sr'.'Presidenté,col6co a liberdade e o decôro' da Cons
t~t'llinte 'para que ela: não·'faça uDia'Constituiçãoatropelada,
uma. e~nstituiçio 8 galop~ 'ÚIDa' Constituição 'que será, se:-,
nbor' presidente; uma .vergonha para a .República, pOl'CNê' o
povo,niO ,pode aplaudir uma Constituição feita nas condições
pretendidas ~ .'-
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. ;, ..OS. me.uscolegas desculparão as explosões de minha
alma.de .liberal. e..democrata. Não se veja em minhas pala
vras. a' menor ofensa aos melindres dos Srs. Constituintes,
a ,todos os quais respeito. e admiro. Permitam, porém, que
eu diga: a Constituinte deixou d~ engulir em lIêco a pílula
apresentada 'Pelo leader da maioria, para engulir a dourada.
Foi o que fez o parecer da Comissão de Polícia: doUTou
apenas a pílula .(Iestinada á .'inversão da ordem dos trabalhos,
para eleição imediata do.Presidente da Republica.

DeiXemos de parte as palavras, para irmos. aos fatos,
notando, em princípio, que não pudemos procurar. casos se
melhantes em outros povos, salvo se se adaptarem perfeita
mente ás nossas condições. Todos os exemplos dados aqui
foram tirados de instantes extraordinários, em que houve
necessidade, não de se eleger propriamente um .Presidente,
mas de se designar um homem para, em dado momeglo.
salvar a situação. Foi o que ocorreu na Alemanha, com
Ebert, e na França, eom Thiers.

Devo salientar que pertencí ao regime passado,· por
quanto, nesta tribuna, se fez questão de pertencer, ou nlo,

.ao regime pa~sado. Tive a honra de pertencer a êsseregime,
ao qual .servi como Ministro, como J)Qputado. e OOD)o Sena
dor; e -só comecei. a ser revolu6ionário quando se procurou
desvirginar - na frase do orador que me precedeu - a
Constituiçio de -91. . . _ , , '. ; .,.

St-.a Constituição de.·91,. Sr. Presidente,<houvesse sido
aplicada.· teria,. na verdade, produzido. resultados eXU'8ordi
nários, ·como, aliás, oçorreúem. diferentes govemos. Que
culpa tem a Constituição de não ter sido cumprida?. _ .

_.. o. .fato, portanto, de. pertencer aoregi.me passado,.i1ão é
motivo, Dio é razão para.que, no momento. atual, me oPonha
á iniciativa dos que' procuram atropelar a Constituinte, atro
pelando a aprovação da .Constituição.

Não quero agitar paixões, mas sou obrigado, no ·desen
volvimento da ~minha tese, a referir-me a fatos· que', estão
na eOI1ciência· pública e que muito depõem, contra o caso
atual. ". .., '

•. Qual' o -motivo de salvação pública que autoriza0 ·atro
pêlo ·do~ Regimento da' Casa, ontem. aprovado,· para eleger-se
o Pmsidente da República antes de votada a ConslUoição!

Dir-se-â :·mas não está no parecer aelei~ do Presi
dente da República antes de concluída a Constituição. Está!
E. nisto consiste o douramento da paula. (Rúos).
Eslá, repito, e é o que· vai acontecer. .. ,

Diga-me V. Ex.,. Sr. Presidente, digam-me os meus no
bres colegas, em conciência: depois de três anos de regim"
ditatorial, como. o- que o povo vem· suportando, é ainda pre
cisa àtropelar a. -Asse~léia CoDfl~i.tuinte par&' aprovação dO
uma Constituiçlio que' pOde· ser conciuída daqui a dois ou
três .meses? . '. . '. ..' . '.

Qual o motivo de. ordem, de 'salvação pública que auto- .
riza semelhante doutrina? . . .
. ·:Não teÍlhãInos medó·.dos.~~~irós"; 'do_.MiDÍatro da

Guerra,. por,quê S .. Ex•..já detlilrOU" que.ps.~~sm<)s.~tão dor;'
mindo.(Rúosl,.e nas.suas.ma.ni:t:estacõ.es-"se..têín sempre mos
tradOi ~~speitQsos ..á·,.sqbe~nia ..da·As~mbléia. '..:. ~ ~. .'~.. '.': :_
. - . O «Iue sigilifica, portanto, :êste·ac~mento,· e~ta:JPl"essa,

êstegalope visando.a .eleição do. Presidente da. Repúbu.eat.
....... ,AUás, $r ..Presidente, devo .acentuar, que sentit'.etmúítQ,
lastimarei profundamente não acompanhar aiudá a maioria..'
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,nes.sa eleição, porqu~ não 'poderei dar o meu voto aocandi
dato indicado•. e não poderei pOrquê, revolucionário convicto.
Aquerocumprir ,os Po~tu.lp.dos,da Revolucã~,.~ero que a .Re
volução cumpra seus mandamentos, o prImeIro dos quaIS é
préci,samente não.adrp~tir a reeleição do Chefe do Executivo.
. . O SR. CRISTIANO MACHADO - V. Ex. permita que éu
repita. a pergunta: jábá candidato indicado? . . ;

O SR. J. J. SEABRA -:"' Estou aludindo ao que corre
por aí. Pelo menos, Iuma coisa posso afirmar: é que o can~
didato está indicado 'pelos interventores, isto é, por aqueles
que êle 'próprio 'nomeou. .

, • > • I .
, O SR. CRISTIANO MAcHADO - Mas os interventores sio
a figura do próprioj Chetedo Govêrno Provisório I .'
'. /0 SR. J~'J. SEABRA;"- Não há dúvida. Si são nomea
dos'e demitidos ad nutum, não podem ~ixar de ser a pr6
pria figura do Chefe de Estado.

. .1 ,

. O:Sa. CRISTIANO MAcHADO - Por isso é que ainda fica
de péa pergunta qUe fiz há pouco.

• > > > I

O SR~ J. J. SEABRA - Se, pois, o candidato fôr ° ln
dicado·-pelos' interventores, 'não' poderei votar" nele, ~. repit41,
com grande sentimento, com' verdadeiro pesar, por 'se tratar
de homem dotado de' virtUdes excel>CiOnais. Acima dessa
consideração, porém, estão os princípios 'que defendi com
'aqueles que pegaram em armas para fazer a Revolução.
"Na verd"8de, por; eiuê motivo, se depôs o Sr. Washington
Luis! 'Qual' foi a razão principal, primordial, sob todos' OS
as~tos' '. I . , .
, .' O Sa~ PDLJCABPO VIO'r1'l - V • Ex. chegou ao ponto eD-

:to; qUe PreciSa Ser j;)ostõ em 'üésÍ8qúe.' ~, ;. ..
" ' .',.' ; ',' ., I·' .1 ".•

O SR. J. J. SEABRA. - Foi porquê tinha simpatia.c; por
um candidatoI i . . • . '
· Agora, que acontece? O .Chefe do Govênlo ProviSÓriO
p~ura· eleger-se ~. si mesmo, por intermédio de seu$ .In-
terventores! . I:
, :'''Eu .desejaria que,. alguém pudesse sustentar a" morali
dade .desse,·ato" defender:a legitimidade dessa eleição, que
sequer precipitadamente. fazer,. em'favor - todo o mundo
o sabe, está'na 'conciência de todos -do honrado Sl-. Chefe
'do Govêrno Provisório. '.

. Talo atropelo,I tal· o aÇodamento, tal a presaa com que
se queria realizar essa·' elei~ão que a 'indicação apresentada
pelo :ilustre letJderi·da· maioria determinava: .,.

I

"A Assembléia Nacional Constituinte· elegerá,
sem mais demora, em dia para o' qual seu Presidente

• ,': 'espec:êlmente"a convocar, o presidente d8 República,
'cujo tempo de mandato e poder serão fixados na fu

· .' .' turaCOnstituioão••. ", • ' . '!" "

, '. .O~ ,Sr • Presidente. nadá . ~ai~ .' 'extrao~liinário, .mais'
estupendo. mais fora depr01lÓ8ito,~mai8homroso,'ém ma~
téiia .PoIftica e .ti:u"f<iiea, ao' que eleger:'se '. um Pr3Bid~Í1~
constitticionaJ sem iCoD,StituiC~<!,.um PrésideJ:1te .constitucio
PJ!.~Z:Ert:ri!10ma~~at$>~ixadoemConstituicão aind~ ..por.

.~I::.,~rr~~n~e, a 1.Á.S~eD1~léjà rePeliu )~8Sa afronta I1morat.
;~ .ao.~dlreito. ;Não p. ~ez.. porém, totalme~te, no sepo Pl!re~e~,
.... '1 .
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a ilustrada Comissão de Políc.ia, acredito que para não exau
torar completame~te o leader da 'maioria. Pondo a mão na
conciência, o Sr. Presidente da Assembléia não podia,· como
jurista, como polítieo e como homem de responsabilidades,
assinar documento dessa ordem, sem ofensa ás liberdades
públicas" á própria Constituição que se elabora :e.' 30 Regi-
mento aprovado por. esta Assembléia. .

Estou demasiadamente. me alongando, porquê desejo
dar meu voto contra a indicação, mas firmand() certos
'pontos.
. ' Ora, Sr. Presidente, começando pelo princípio, encon-
tro o seguinf.e: .

"Logo que receber o parecer da Comissão, o Pre
sidente da Assembléia ordenará a sua publicação no
Diário da AS8embléia Nacionol das sessões e em avul
sos, para serem distribuídospebs Deputados.

48 horas depois' dessa publícac;ão, será (' projeto
da Comissão submetido á ,aprovação da Asseaibléia'."

Por que 48 horas? Somente para aprovar, não era ne
eessário. O prazo podia ser diminuído, bastando que imedia
tame~te se aprovasse o projeto.

Quem diz, porém, aprovar, diz ezaminar, diJ:culi1!. Eis o
que, em português, significa. aprovação. O contrário, isto é.
aprovar sem ler, sem discutir, é aprovar de cruz, como se
assina' de cruz. O que quer,. por conseguinte, ° parecer é
que a Assembléia aprove de cruz o que venha da Comissão'
dos 26f

·Para que, pois, repito, êsseprazo de 48 horas! Bastará
dizer que, chegado o projeto á Mesa, esta o apresen~ria á·
Assembléia, e estaria êle aprovado, .de vez que se não admite
recurso algum, palavra' alguma a favor ou contra o mesmo
projeto. ' .

Continua o projeto de resolução:

"Aprov~o ~8te projeto ficarão, ipso facto, pre
judicados' o anteprojeto e todas as.emendas".

Certamente.

"yerificada, desta forma .....

Desta forma atrabiUária, desta .forma emb.r1l1hada. desta
forma violenta. .

lO. •• a aprov&Ção do projeto da .Comissão. será o
mesmo colocado na ordem dodia da ,sessão seguinte..... ,,

Alí, eramneeessárias,'24' horas para. a aprovac50; aqui
se pretende emendar: pode discutir-se na sessão seguinte
aciuela em que se consideta aprovado o projeto

lO... parasof:'~r. ~pgl~badamente.~~. ".

Sr. Presidente,' fico irritado· quando, vejo êste "'engloba':'
damente". Isto é arranrar dos Srs. Constituintés ,o direito
de examinar, o direito du oriticar,porquê o "englobàmento'"
equivale.a uma aprovação de enxurrada que se·pretende im-
por á Assembléia Constituinte. '. ,
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. "... uma única discussão, que se não poderá pro
longar por mais de trinta sessões, findas as quais dar

, se-á o encerramento automático da discussão". .
De' maneira, Sr. Presidente, que chegamos a esta 04be

Jeza": fomos convocados para discutire aprovar uma Cons
tituição; e não vamos discutf-Ia!

. .Não ...-amos discuti-Ia, realmente, porquê não há. primei
ra discussão, e na segunda é o projeto votado englobada~

mente. Acresce que cada Deputado, nesta segunda fase, que
é a última, não poderá falar por mais de. meia hora, e, se,
porventura quiser encaminhar alguma emenda, não poderá
exceder de cinco minutos.

É irrisório, Sr. Presidente, o que está escrito neste pa
pel. Revolta a conciência ler o que aquí se encontra, que
muito depõe contra os nossos f6ros de nação civilizada. Os
povos cultos que tiverem ciência dêste documento, ficarão
alarmados ao ver como se faz uma Constituição no Brasil 
á la diable,pois que é o que ressalta do parecer.

~ora, Sr. Presidente, qúero concluir, pois não desejo
tirar á Assembléia o prazer de ouvir os outros oradores ins
critose que são muitos.

O SR. HENRIQUE DOD5WOR'l'H - A Assembléia está ou-
vindo V. Ex. com todo o prazer. •

O SR. J. J. SEABRA - Vejamos onde está o veneno.
Está.sempre na cauda. " (Riso) Encontra-se no art. se, que
~.n último.

Diz êle:
"Se os prazos consignados neste' Capítulo.•• "

. . E são estes prazos: 24 horas, dois dias, meia hora, um
quarto de hora, cinco minutos •

• " ••. decorrerem sem que esteja concluida avo
tação do projeto de Constituição e respectivas emen
das, ti Mesa da Assembléia promulgará.....

Aqui é que está o veneno. É a' tal Constituição provisó
ria, que tanto escandalizou a esta Assembléia e' que se quer
renovar neste artigo.

O SR. HEM\IQUE DOD5WORTH. - A consequência prová
vel será a Constituição provisória e a eleiçã-:) antecipada do
Presidente da República.

O SIl. J. J. SEABRA - Pois bem, Srs., àquí está com
todas as letras:

"Se os praZos cons~ados neste capítulo decor
rerem sem que esteja concluída a votaé;ão do projeto
de Constituição e.respectivasemendas,a Mesa .daAs
sembléia promulgará,. imediatamente, como lei ..1llD.
damental do país até a ultimação daquele trabalho. ~
projeto 'aprovado no primeiro turno e cumprirá,sóbre
a eleição do Presidente .da República, o que fôr de
terminado na mesma::. lei. "

OSR..'~~o SANTOS - Está. ~, ain~e~ão..::,
o SR. J. j. SEABRA - Não só til .inversão '8' ã Cons

tituição provisória: o escândalo de se ~leger o Presidenf,e
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da República antes de uma' ConsUtulçllo, sem se saber pl
o processo definitivo que a mesma estabelocerã. Pelo pró
prio projew, tal eleição iria depender da Constituição poe
teriormente promulgada. Mas o qUf\ 116 protonde é a elei-
ção do Presidente da República, imodlatamonte. .' .,",~

Quem diz á Comissão de Polícia quo o processo adotado
pela Constituição definitiva virá. Il ser AQuolo pelo qual
agora se eleja o Presidente? " :,.~.u:

O SR. RAUL BITTENCOUI\T - O doert'llo de convocação
estabeleceu que o primeiro Presldenlo lIerá. eleito pela Cons
tituinte. Êste caso éjá resoI-w'ido. ., ~.

O SR. :J. J. SEMm.A. - Etelte pela Constituinte, mas
de acÕfdo· com a Constituição qUflI aprovf\ a Assembléia';e
aquí se quer prOceder á eleiolo antel de ultimada a CODfJt.i..
tuicio. É s6 essa a diferença!. ••

O SR. RAUL BIT'1'ENCOURT - Se a Constituição adotas
se a eleição direta, mesmo assim. no caso do primeiro Pre
sidente, êste seria eleito pela Assembléia.

O SR. J. J. SEABRA - NAo nero que o decreto de
eonvoeaçlo haja estatuído isso. lias quom POI dIZ que, de
finitivamente, a Constituição nlo venha a determinar a
eleição direta mesmo para o primeiro Pro.ldente? É per
gunta que fica sem resposta. Permita o nobre Deputado que
eu discorde de S. Ex.; sabe bem qUllnlo o admiro, quanto
o respeito.

O SR. RAUL BITTENCOURT - Tambtlm reverencio a
V. Ex.
, O SR. J. J. SEABR:.-\ - Agradecido. O Uustre cGlega

sabe que a Constituição 'definitiva podee.tabeleeer essa
eleição direta. O Chefe do Govêrno Provls6rlo, convocando a '
Constituinte e dizendo que esta faria a 0lel040 do primeiro
Presidente da Repúblir,&, não ultr.PA'loU 01 seus poderes,
mas não tirou á Constituinte a U1)erdode de escolher outro
regime, dentro do qual deva ecr ololto o Pre.ldente. Outra
questão: agora iríamos eleger o Prollldente, por,. .maioria
ab~oluta. Quem ,nos~ afirma áue aCon.t1tulollo não venha
a preceituar, que a eleição ,se faça por doi. tcrvos? .,

O SR. HENRIQUE'DaosWORTH - Ali'., a Indieação Me
deiros Neto não' cuidava disso. Mandava eleger o Presi..
dente e não dizia como.

O SR.·'J. J. SEABRA - Bem so .vê que é uma preei
pitação-eleger o Presidente, antes depromulpda a Consti
tuição definitiva.

,O SR~ HENRIQUE DODSWORTH - Proclpltaollo desneces-
sária. : •..

,O SR. J~ J. SEABRA. - A Mes~ dourou a pUula•••
O SR. LAURo SANTos - Está, aliás, mal dourada•.

, " .t .

O SR. J. J. SEABRA - ••• que se quis impingir 9.
Assembléia e que já a Càsa repeliu indignada. Não a pode en-
gulir;D,~m ,~om ágqà,. .::.. ... ;o':'. . .':" !~ I

O SR. ALOiSIO "FILHO - E esta agora.é mais amar!s'do
que a primeira...· , •

. •.•,. ' •••••' '~~ .. ' • ." "I; , • • • ..

:;0 SR,. J. J., SEABRA - De .maneira'q.ue;:.Sr• .,..er~
dente, pela indicação, a Mesa, presidida por V. Ex. ou por
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qualquer oútro membro da Comissão de Polícia, poderá
marear a eleição de Présidente, se, porventura, dentro dos
prazos ·prefixadós; não estiver promulgada a Constituição
definitiva. Porquê essa pressa? Que significa êsse açoda
mento? Que motivo de ordem pública autoriza oujustifiea
essa. inversão da ordem natural das coisas? Não vejo. Se
estivéssemos em guerra contra O· estrangeiro, se houvesse
caso.de salvação pública, se os granadeiros do Sr. Góis
Monteiro estivessem ás portas desta Assemlbéiâ, ainda se
poderia justificar a' eleição imediata do Presidente. Maa,
Dio há tal. Os granadeiros dormem um sono profundo, por
quê assim quer e assim disse o Sr. Gói~ Monteiro, que tem
procurado. ,Stlmpre ·respeitar.as imunidades e. 'a soberania
da Assembléia, eomo,.aliãs, todos os militares Que têm fa
,IadoSÔbre o assunto; bem~assimos interventores.·

Pois bem: se não é motivo de ordem pública, de ordem
extraordinária; se o país viveu' em p~ e tranquilidade três
anos seguidos de ditadura, porquê, a dois meses da eleição
do Presidente da Repúblíca, querer 'precipitar os, aconte
cimentos, menosprezando' a moral, o direito e o Regimento,
que a própria Assembléia aprovou?

Não véjo, raZão, 'Sr. Presideóte': ~ por issó <tue, cOm '
protundoeonstrapgímento, voto contra a indicação e serei
obrigado 'a votar contra o candidato dos interventores•

. Sei »em, Sr. 'Presidente~ o que ~leni 'os govel11os de
fôrça. Ainda bá pouco vi aquí o predomínio da fÔrça sôbre
o direito, porquê, realmente, Sr. Presidente, uma indicaçio
que db reS1)eitoá discussão da Constituição, não ser sub
metida ao, exame da Comissão Constitucional, é paradoxo,
quando'o Regimento da Casa mánda' que essa 'Comissão
seia ouvida, todas as vezes que lbe interesse um requeri
Inento ou indicação apresentados.
- Ora, que mais interessa á COmissão dos 26 do que l)

modo-de votar ;aConstituiçã-o? 'A indioaçlo, portanto, 'deve:.
'rIa ir á ComiSsão. O régime da fOrça, entretanto -" como
disse -8uplantouo direito. ;" .
: Pretiro 'o resime deoplnilo ao regiDie de, fôrça, e: PÓl"
qu~ o prefil"O, é que estou eombáfendo, ,êste substitutivo,
«itle não Pode mereeer~ absolutamente, os aplausos da con
C)iêilCia'póbl~ da 'coneiênela de ,nossa· Pátria, cujas tradi
Ções lf)erais repelem a 'imposição 'da' fOrça. .

Sómente a fÕ1"ca poderá fazer aprovar '8 indicação.
. Tenho concluído. ,.(Mf.&,itD hem; muitD bem. Palmas. O

ora4tYr é ~m,pri1nen~adD.) , , , '

Durante o dlscurso do Sr. J ~ i. Seabra o Sr•
., '., , Antônio carlos, 'Presidente, 'deixa a cadeira da

presidênola, que é ocupada pelo' Sr. Cristóvão
Barceros, ~ Yi~-Pr.esi~~nte. ' ,

, 'O 8r• Presillellte .:.... 'rema pahivI'a,o ,Si-.. AIcantara Ma-
cha4o. ' ' . ,,' .

'. ·,o-Sr..:A1caJdaraM.cllado -Sr. Presidente. A bancada
paulista, mántém a opinião «Ne desde' muito manifestou, sem
,v.ai)ilações ou, reticêno~~m réferência á matéria em de-
bate. " • " ,

, Sempre fomos" ~ continuam~ a" ser absolutamente. eon:"
trários á inverSão da ordem· natural 'dos trabalhos na Assem-'
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bléi~, Nacional Constituinte, porquê êsse fato representaria,
a nosso vêr, uma subversão completa e uma perversão inda
fensável ,no ponto de vista jurídico e nopo::to de vista da
moral política~ (Muito bem.) .

Sempre fomos e continuamos a ser de todo em todo in
fensos á promulgação de qualquer uma constituição provi
sória, porquê teriamos em úl~ima analise, sem nenhuma' van
tagem prática, uma lei fundamental de instabilidade mani
festa e duração precária. (Mujtobem.)

Sempre fomos e continuamos a ser pela cessação rápida
e definitiva do poder discricionário, pela restauração rápida
e definitiva da ordem legal, pela reorganizaeão rápida e defi
nitiva da, nossa, estrutura, poUtica,pelo restabelecimento,~
pido e definitivo, das garantias dos, direitos individuaÚl.
:(Muito bem.) Talo- mandamento do 'Estado que temos o or
gulho de representar nesta Casa. 'l'aJ a aspiração unanime do
IlOVO brasileiro.
. É cOm êsse' p~nSamento e com, as ressalvas claramente
eXpressas, que'-votamos pelas mOdificações do regimento
constante do, substitutivo,

Ninguem mais do que 1:6s se bateu em favor da amplía
ção dos praZos consignados no' regimento exPedido pelo go
vêrno~ A, éxperiência, porém, nos conVenceu de que o pro
cesaovigente 'dilatará por'longo tempo a conclusão da obra
em que. estamos empenhados. Rendemo-nos' á evidência. De
fato. A Cónstituintede 91 ultimou o_seu trabalho em 60 ses
sões, 'ao' Gabo de três meses e nove dias. A atual está reu
nida·há cerca de quatro meses. Já realizou mais de 90 ses
sões e não votou até agora um só dispositivo da Constituição
rutural'No~e que a .tarefa com, que se defrontaram os le
gisladores de então' ,era muito mais complexa, muito mais
vultosa, muito mais difícil, do que a nossa. Tratava-se dumk
verdadeira ,criação : havia que substituir o Império. unitá
rio, pela República, Federátiva, uma ordem de, coisas por ou
tra. completaIriéuf.ediversa. O que nos incumbe 'é missão
muito mais simples: trata-se de uma re!orma"que rião pode
ser' integral,,· ainl;la, que seja profunda. ,"
: ... Se cotejarmos,oteinpo~e jádisPeÍ1deÍnó~,'cóm o tempo
consUmido pelaseõrleS~esPailho~de 1931. CI resu1tadcserâ'
também' em nosso desfavór. A Espanha estava, nacor.tin
:gência de resolver problemas Oe gravidademuitõ. maior do
que os nossos : a mildànca .cOmpleta do regime, á questão re
ligiosa, a questão' agrária, a questão, d~, autonomia ~ta1ã.
Bastárám-lhe para iSso menos de,' cÜJ.co Jjle$eS:' .instalada. .a
Constituinte a H' d~ Junho estava promulgada' a ConStitui
ção em 9 de Dezembro. Para isso, em princípios de Setem
bro, os clie!es de "todoS oS grupos parlamentares - note bem

.a ASsembléia - acordaram em.. levar a. "efeito uma reforma
regimental que a camara .sancionou sem n~l.lina dificuI
dad,e, reforma que restringiu, a discussão de: todos os títulos,
"e Chegou a excluir alguns dêles. dps debates" fixando para a
'elaboraçãO constitucional, um têÍ'1llo c,erto:' : -',
. Alega-se, 'contra as' sU$'estõe~ daComisBáQ Cle ,Po1fc~' e.ue
elas importarão' no ce.rceamento~ dos·debates:.Mas.a limitaeão
nãô :se. torna injustificávél, sií:íão. quaildo ,'impede o esclare
A:imeJ1to: da nldtéria: e a verdade .'é. que,":desde a s~
quinzena de Novembro,ÓS assuntos :oonstitucionais ,de rele.
vaneia maior vem sendo amplamente e -exaustivamente dis. .
cutidos•. Sónioos debateu na hora do exPedien~ ou naor-
demdo dia quem nioquiz'1'azê"Jô.' (Muito ~em..)' ,
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Nem se diga que s6 agora roi divulgado o substitutivo
formulado pela ilustre Comissão dos 26. Mas, pára discuU-Io
e emendá-lo, teremos diante. de n6s 30 sessões. Não farei á
Assembléia a injúria de supÔr que haja entre os seus mem
bros alguem que ainda não tenha formado juizo seguro acerca
dos problemas constitucionais, quem não tenha idéias assen
tes sObre o que convém ou desconvém figurar na lei funda
mental do país, quem não esteja habilitado a manifestar, den
tro em poucos dias, a sua opinião sObre as questões que nos
preocupam.

Não compete a m~m a defesa da proposta. '0 que me
eabe fazer, e deixo feito com o; desassombro e a nitidez de
quem nunca se alistou entre os profissionais do incandicio-

. ,nalismo.. na famulagem do poder, é uma 'simples declaração .
devoto. ,
. , .Não a darei por, conciuida sem uma afirmação tennl
nante .e uma exortação calorosa.

É esta a afirmação: a bancada paulista não reconhece
a, ninguem. sinio ao povo que 'a elegeu e continua a pres
tigiá-la com o apoio declarado e unanime de todas as SUU
fOrças políticas, e de todos os seus órgãos legítimos de ex
pressão, ,o .direito de traçar-lhe os rumos ~e deve seguir e
tomar-lhe contas da maneira por que vem desempenhando o
seu' mandato. (Apoiadol. pq;rtido.da bancadapau.lüta.) Se
Dto nos bastassem para demonst1'8r que estamos atualldo eD2
eonsonancia' perfeita com os sentimentos de nossa gente 05
iestemunhos -de solidariedade, que ainda 88Ol"8' acabamos de
re"'..,ebe~dos partidos e da imprensa ulfanime de' Sio Paulo,
bastaria a cil"CUD.Stancia bem significativa. 'de sermos comba
tidos ·agora' comD'sempre, hoje como ontem ·e amanhi, pelos
ilrlmigOB"tradieionais'e impenítentes:das aspi~e das rei
vindicações' paulistas. (Apoiatü", partido. da baacadapau-
·lútl:~'r- " '" ,
-..··-A exortação é a mesma que. em circunstaneias tio pre
mentes'cDmo.esta em' que nos encontramos, dirigiu Rui Bar-
bosa' aos constituintes de 9i: \' ' .

'''Contribuir para a abreviação dêstes, debates é prestar
4 Nação o serviço mais 'útil que ela,' na conjuntura atual, po
dehi :receber' de seus melhores amigos, de seus servidores
mais esclarecidos. O interesse supremo da Pátria, agora,'!lio
estk em-:conquistar; após loeubt'açÕes 'prolóngadas e desani
madoras, uma Constituição 'irrepreensfvel, :virginalmente
Purá', -idealmente ilibada, que sorria'a toda~ as escolas'8 can
ente ,todas as divergências. Não está emeolher nas malhas
da· lógica, da eloquência c. do' engenho, essa fenix das cons
titulç15es. Mas' em dar imediatamente ao país uma consti
tuição, sen.<Jata, "'Sõ1ida,'praticável, política nos seus próprios
defeitos, evolutivá. nas suas. insuficiências naturais, humana.
nas'snas incorreções inevitáveis. Nossa primeiraambieáo
deve',consistir em entrar já e já na legalidade definitiva,'sem
nos deixarmos transviar pelas, tentações das lutãs da tribuna,
nessas campaubas parlament:ares .cansativas e esfalfadoras,
em que o talento se laureia, em que a Pàlavra triunfa, mas
em. que, as' mais das vezes. pouca vantagem' 58 liquida para, o
_envolvimento das' instituições e. a reforma: dos, abusos."
:*.... , 'Ouçamos;'éonsti~uintes de 193-', as páiãn-asde Rui :a'os
'cemsfltuintes de 189i. (Mu#o bem; muito' bem. PaLmiU. O
Of!t1I1or...é cumprimentado;)' . . ;.-- - '-- ....- ~ . ~ _. .- . ., .

Ó Sr. Préaidente Tem a palavra o Sr; Aloísio Filho.
t ..... :' õí.' '1" .... ' ..
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o Sr. Aloisio Filho - Sr. Presidente e 51's. Constituintes
um .dia, num recanto da.· Terra, os homens divergiram

profUJldamente e, divergindo, marcharam resolut1)5 para .a
campanha, e tia campanha para a guerra. Havia; orientando,
inspirando um grnpo, dêles, o ideal de uma pátria em que
os costumes políticos fossem melhores do que' aqueles; de
uma pátria em que as garantias individuais existissem mais
positivas e mais sólidas do que até então. A guerra trouxe
a vitória dos que assim pensavam e dos que assim queriam.

'; Existia, naquele tempo e naquele canto da terra, um
bomem que tinha tido a ilusão de se continuar no poder,
transmítindo-'o a um afilhado seu, a um amigo de suas pre
díleoÕes, a um companheiro nos mesmos sentimentos, a mn
correligionário de lutas políticas ~ Que criJme horrível. êste,
de pensar alguom que se podia perpetuar no poder. firman
do, ,naquela épllea, naquele canto da terra, êsse principio de
uma continuidade política, de uma continuidade adminis
trativa!

" Mas os tempos correram, e um dia aquela gente, que
assim acusara t' condenara o maioral da trib11, aquela gente,
entlo, ·teve a mesma ilusão: a ilusão de ,que o maioral de
agora pudesse 'se continuar, éle próprio; no poder. firmaudo
o princípio da continuidadepolftica, da continuidade admt-
nistrativa. ..': ' ','
,~~...Imoral,. isso! NIo; moralfsslmo. Fora do comum, isso!
NIo:'naturaJíssimo~' .. ' , . . "
:,a~;.k'Uaelo,; porém, queria de novo voltar' lei, " plena
garlUttil-de. 'toda 'U suas liberdades. E' -que fez a NaelO!'
t.:U'lCcnneooU, at1"8vés'd08 'seus' órgãos de J)eDB8meIito, ..tÍ"ao:'
"és <knnJA:TePreserif.aQlo polítiea."'a- se manifestar~eontra '.
r8fetição~do"fato:que'levára' aquela gente-"'rota' armada~c ,

.'-: ~ra 'preclso, entretanto, que' 'assim; ocorresse. E' que fez
a tribo: dominante'tI~se prolongar muito- Ir permanência 'da
Nação reunida, vfgilante e atenta ~ Era' necessário eneurtar
o-:ilrinpom Assembléia'E:onstituinte que r NaçIó-assim'coas
ti~:· era~o: suliverter a ordem ··nat'afal 'dss"colsasr
~ordem natural' das--eolsas a que. tanto· nos temos refe-
fid6. ~'.., - :: , .._, ' '.' ,.".. - , . .... ' :' ... ~ - ,.
,-.*..Aparecéu, entio, uma' indicação, felizmente o~ Infeliz..
mente'. denominada' :de ',Inversão. 'e·. essa' mdieaçio,. de' .fato.
subverteu"...."ordém :natural"' dos', trabalbos :'da. '·.:AssemhWia
CoIlstituinte. .,..' '~ . ' ~. ~. ~. .. ,-..,-"
'.r. :·'Que:-::mtêresse bavianessa atitude? O intêresse na
cional, o interêsse· supremo da Pátria'·' 'Mas'·' êsse in
terêsse supremo da Pátria só.. hoje .é que" existe, . só
hoje é que se manifesta; depois de se baver descoberto 
que'coisaespantosal- uma discórdia ém torno de' candi-
daturas!: '. : . .' ,~ . ..... ',' .•

~.:" Sr. Presidente, estamos de fato aquídentro, báquasi
quatro mêses, trabalhando· dia a dia, patr~oticamente, dêdi
cadamente, no ,ideal de oferecer ao: País uma lei, qtle'o rein-
telFe na ordem constitucional. :,," ,~

': ' Dizer dos nossos trabalhos a,té. aqu( éfetivaàos que· te..
nham·sido ine~feienies ou Improdutivos; serlaolamoroia In
justiça: li 'Assembléia, evidente, como· 'está' que .esses'quatro
meses! decorreram ,num debate constante, 'Continuo, diário,
de"todos 'os' 'grandes problemas constitUOicnais;de todos:os
graMes' problemas da' nacionalidade.'''''': ' '''" ,,;: ,

o SR. HENRIQUE DoDSWORTlt -.~S8e lem'po foi deoor:"
r!do<,como manda0" Regimento : para 'ser elaborada: a' nova '
F".,.. 1' . .... ~_·.• d _ ~ •.• ' '. " ",, __ , "
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Constituição pela Comissão competente. Não houve alguM
adiamento provocado pelo plenário. Todo! os prazos regi-
mentais foram observados até ~lrl)ra. •

O SR. ~OtSIO FILHO - V. Ex. tem toda razão.' Não
fizemos até aqui senão cumprir-religiosamente o Regimento
da Casa. E quaudo essa Comissão dos 26, tão nÚJDerosa
tão .ineficientemente numerosa, que. foi preciso reduzí-Ia a
uma comissão de três - quando essa comissão pediu uma
prorrogação do prazo para apresentar o seu trabalho, nãt;
nos competia senãdconced~-la. entendendo que se esses três
homens, expoentes da cultura jurídica dopais (apoiado,),
não haviam conseguido em tão curto. tempo, organizar o seu
trabalho, é porquê. na realidade, ésse tempo era insuficiente
para os seus labores. ' ..

O SR.. HENRIQUE DoD8W<mTH. __ Há um equívoco de
V. E."C.: foram duas as prorrogações e não só uma.

O SR. :ALOtsIO FILHO - Ja..«ne referir,agorà, , se-
gunda prorrogacio.. ' . '

Depois de haver a Constituinte dado a primeira 'pror
rogação de vinte dias, essa Comissão voltou á Assembléia e

'pediu, novamente, que lhe' facultasse mais alguns dias: E
a Assembléia concedeu a nova prorrogação.

, De modo que, estabelecido o princípio de que temos, até
aqui, trabalhado, de verdade, não sei como sepossa.sentir
sómente agora a necessidade urgente, inadiável, de apressar,
ele .açodar o trabalho constitucional, para dar uma Constitui~
çãoa um país, a êste país, que há "três anos reclama., essa
Constituição, que há três anos pede por lei, que!íá·três.aDOS
leva seuselamores até aos ouvjd~ .fechados daqueles· qUe
podiam 'dar essa Constituição, país quepreeisou, até, de re
correr ao desesp~ro para que lhe pudessem dar· mais devres-
sa a sua Carta Magna. . ' .'

E' que existe Ilesse intuito de apressamento algum obj~

Uva e,scuso, algum interesse particular. 'Será que êsse intUito
esteja mesmo escondido ?Não. ~e está' claro,' porquê reponta
nítido, poSitivo, exato, dos· pI'ÓpriOS lábios dos que ·de!end(!m
e propugnam,ésse apressamento dos trabalhos constitucionaiS.

O SR. ABREU SoDU - Parajustifiear a repulsa áeleiQio
a que V. Ex. quer se referir, julga o nobre Deputado que de
vemos deixar de ouvir os reclamos da opinião pública, essa
opinião pública que já chegou a pegar em armas em prol da
reconstitucionalização do país '1

O SR~ ALOtsIO FILHO - Chegarei a ésse ponto.
O SR. MORAI8À.NDRADE~ V. Ex. ,diz que aintençio ·ul

terior,a intenção oculta dos que desejam a oonstitucionaliq,
cão imediata, reponta du palavrasciaqueles mesmos que d~
fendem essa constitucionalizaçáo imediata.

O SR. ALOíSIO FILHO -Não estou me referindo a
V. Ex. nem á nóbre bancada do Estado de São Paulo.

O .SR~ MoRAIs, A!mRADJllo, -, Peço, entretanto, licença a
V. Ex",paraaoentuar, que a bancada de São p'aulo, ~se
bate por 8$5a constituciQnal1Za~o,iJltediata,não, pOde ~her
da·boca, de ,·V.' 'EX. a.ofensa, ,a "injúria· de ~gar.,com., uma
'segúnda' intençãom~os digna na defesa do seu,J)ODto~de.,vis
ta, que ·foi assinalado, aliás, desde· o princípio. dos trabalhos
desta .Assembléia~.· ... '.~ , , .
. ' 'O SIl.ALotSIÓFILHO - ~,V•.Ex.h~:~ ,
um pOuco, haVia de verificar que eu'resS!llvaria, a atRude'dà>
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bancada paulista, através do voto muito claro, já exPresso
desta tribuna.
,. . O SR'. HIDmIOOE BAYMA .....: Com isto, V. EX. fará, apenas,
obra de justiça• .Nós temos autoridade, bastante para pleitear
uma Constituição definitiva, sem demoras, e êsse é nosso de-
ver i1:1declinável. ,

O SR. LEVí CARNEIRO - Por que só ressalva o ora.,dor a'
at~tuàe da bancada paulista?

O SR. ALOtSIO FILHO - Estou seguindo um cursd de
considerações e chegarei naturalmente, ao ponto que V.' Ex.
quer. ,

O SR. L1!:ONCIO GALRÃo - V. Ex. não pode eneontnr in
tenoÕes ocultas nas atitudes de seus colegas.
, O SR. ALOíSrO FJLHO- Estou dizendo justamente fi
contrário - que as intenoÕes estão claras. .

O SR. Ac(lRcIo TORRES - ÂJ3 intenções ·estão claríssimas'
na indicação Medeiros -Neto. Salvo se V. Ex. não quis ler a
indicação de seu leader.

O SR. LEôNCIO GAIA!o -'0 orador não· deve' estabelecer
exceções, que são sempre prejudiciais, nem talhar carapuças.

O SR. ÂCÚRCIo TORRES - Nessa questão não há' carapu
eu. Quanto. a intenções, cada um toma a dose que quer. E"
como a agua benta•••

O SR. AL01SIO FILHO - E' grande a injustiça que me
fazem, supondo que me refira a intuitos eseusos 8oeultos,
quando o que precisamente declarei desta tribuna é que as
intenÇÕeS estavam muito claras, muito pOsitivas e muit<;
exatas.

Quando recebi o apane do Dobre colega, Deputado lI!orai&
Andrade, não podia deixar de dizer que, em tempo hábil faria
a ressalva que S.Ex. lembrava; e quando recebi o aparte do
nobre' colega 81'. Leví Carneiro, a mesma observação me com
petia. Se a Assenlbléia tem pressa em saber quem é que f~
nessas intencões, nesses int'aitos, que orientam a inversão dos
trabalhos constitucionaís. direi, desde Jogo, que é o própri()
Zeadefo da maioria, quando desta tribuna, justificou, ainda há
pouco, o que se pretende fazer.

O SR•. LEôNCIO GALRÁO - Justificou. mas 'aí nada há da
escuso, nada que se não pudesse di%er de público.

O SI\. ACÚRCIO TORRES -- Em polítfea.tudo se ~6de
dizer de públ1co•.

:o 8R.ALOfSIO FILHO - Disse o nobre leader da
maioria que é preciso iÍa:zer o trabalho da elaboraçãO' cons
titucional com serenidade•••

O Sft. ACÚRCIO TORRES - V. Ex. permite um aparte!
O SR. ALOtsIp FILHO - Com muito p\ouer.
O SR. AcCBcIo TORRES - E, depois, a situaclo nlo 6

como aqui disse, aliás. com 8fande autoridade, o Sr. A1can
tara. Machado. . .' ..'

O momento atual oferece muito maior sravídade para
a elaboração da. lei constitueional do que em 91..

O SI\. _~vo ·SoDd - :t opinilo respeitAve!.' .
O Sa. AcO'RCIO TOaREB - Antes que V. Ex. mo dissesse.

éu comecei por afírmá--Io. ". .' , : .
VOL:' IX 30-
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o SR. ABRsu SODú -'Jt. respeitável a de V. Ex. também.
O SR. .. AcURCIOTÔRRES - 'se há alguém que não' pode

negar autoridade aó [)r; Alcantara Machado sou eu. Respei
tável á a opinílo de S. Ex., como é a de V. Ex. e como é &
do senhor cônego Galrlo. .

O SR. LRô:NCIo 'GALl\Ão - Detendo o meu ponto de vista
com clareza' e· precisão.

O SR..A:LOt'SIQ FILlIO""":' Todos nós defendemos o
nosso ponto de vista com clareza e pre~is1o>. Quando eu
assim1aJava, reteria-me ao leade1'da maioria, .ao justificar
a indicação·em debate. .

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - E S. Ex. just.ificou cla
ramente a adoÇão de uma .Constituiçio provisória, o flUe .
eerâ provável, dado o esgotamento inevitável dos pr32os.

O SR. ALOíSIO FILHO - g por &se ponto de .coD3t2..
t11içio provisória e de eleição imediata do PresidenLe da !te
p11blioa, quesefltimos que a indicação em debate nada mar.
é do que a primeira, ehamada de illve~1o dos traDalhos.

O' SI\. AOOJ\mo TOBau - E da qual São Paulo se vai
~~~ .

O SI\. HBNNQUB BAnrA.- NIo apoiado. NIo é caso de
falar-se em arrependimento.

O SR. JOÃo VIL.\SBOAS - Visa-se o mesmo fim, mas por
caminho·· diverso.
'O Sa. CARDoso DB MBLO NETo - SIo Paulo não póde ar.
repender-se das atittzdes nfUdas e clara" que usume.
. O SR. A.ctíRClo TÔRRBa - Entlo v. Ex. não ouviu o que

eu disse. (7't'oe~e fW110. aparte•• ) .
O SR. ALOíSIO .PILHO - Nlio estou me referindo ae

ponlo de vista defendido por SAo Paulo.
. O 8ft. CuNHA MxLo - V.Ex. Já tinha teito uma ressal
va muito respeitosa ábaooada .de .SIo Paulo, em virtude
dâ' maneíra pela qual se· havia. manifestado o digníssimo
leade1' dessa bancada. oa demais oradores, pol'ém, que vão
defendendo o ponlo de vista sustentado por aquela bancada
não merecerão igual, ateno!o áa parte de V. Ex.? . .

O SR. ALOts.to· FILHO - Está enganado o prezado
colega. 013r.Deputado Mora!s Andrade me deu um aparte,
e eu. respcndl ao aparte de S. Ex.

Estou.vendo, Sr. Presidente, 'que a Asaemb16ia inteira
concórda comigo, de modo que, ou não compreendi o que o
~alkr da maioria disse desta tribuna, ou a Casa está em opo
sição a S. Ex.

O SR. LBôNCIO GALRÃo - V. Ex. não entendeu.
O SR. ALOISIO FILHO -Não tenho a facilidade que

V. Ex.' terá.
O SR. CRISTIANO MA.cHADo - V. Ex. podia .perguntar

com que intuito se apresentou aqui amocio Medeiros.Neto.
O SR. ALOtSIOFILRO -Não podia eu compreender

as palavr:ul doleader da maioria, porquê S. Ex. se referiu
a uma discó~dia emtõrno de candidatura, discórdia, qt16'-.,
~o vejo, não ..sinto e talvez exista apenas nos bastidores,'
porquê, .na> verdade, .ainda não veiu do publicidade, ampla e
ooInplet&. .

',,'
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o SR. MBDBJBOS NBTO - Folgo multo em registrar a
declaracão de' V. Ex.

O SR. ALOíSIO FILHO - De minha parte; estimo agora
saber que V. Ex. estava aqui perto de mim, porquant'.5
debalde vinha procurando no recinto onde se encontrava
V.Ex.

Disse V. Ex. que essa disc6rdia ai está, latente. Que
ro, agora, perguntar de onde é que ela vem; quem estt
criandO' discórdia em tôrno de candidaturas.

O SR. MEDEIROS NJ:1'o - Não é V. Ex.
O SR. ALOíSIO FILHO - Não sou eu. porqu!não sou

paladino da eandidatura do Sr. Getúlio Vargas.
O SR. AcÚRCro TÔRRES O Sr. Getúlio Vargas n!o ê

candidato. Já declarou que não aceita.
O SR. MEDEll\OS NETO - O orador é a faV'Or ou contra '

essa candidatura!
O SR. ALOíSIO FILHO - Nessas condições, Sr. Presi

dente, não sou eu quem está aiando essa discórdia. Quem
será '!

Agora, vou aviV'ar a ,memória do meu nobre oonterra-
neo•••

o SR. ?t!EDZIROS NETO - NAo se meta por êsse caminho.
O SR. ALOtSIO FILHO - ••• quanto a dois tatos in

teressantes ocorridos nesta, Casa. Um dia., uma das figuras
mais pres,tigi6sas da bancada de que faz parte o leader da.
maioria subiu á. tribuna. e pediu a inserção nos Anais desta
Casa de uma entrevista que o general Góis Monteiro havia
concedido á imprensa.

Será que o Sr. Gileno Amado estíV'esse, naquela ocasião,
apontando. insinuando a candidatura do general ministro da
Guerra? Não o creio.

O SR. HoMtRo PIRES - V. Ex. sempre fazendo dessas
apreciações políticae 1. ••

O SR. MEDEIROS NETo - Conolúa o orador o seu racio
cínio.

O SR. ALOíSIO FILHO -Alguns dias depois•••
O SR. GILENO MfADO - V. Ex. que se preoCupa tanto

com os candidatos dos outros, porquê não declara o seu?
Minbaatitude é definida" como membro de um partido.

O SR. CRISTIANO MAc~o - ~, há candidat.>s?
O SR. ALOíSIO FILHO - Vou mostrar que nIo há

candidaturas, nem discórdia. .
O SR. MEDEIROS NETO - O Partido Social Democrático

tem candidáto, que é o Or. Getúlio Vargas. DeolareVossa
Ex. qual é o seu.

(Trocan"..,e ",umerolol aparteI. O· Sr. Presidente f~
,(}ar insistentemente os tímpanol, pedindo atencáo. B8tabe..
lecerulo-se tumulto, o S".. P1"esiàente 8Uspenàe a 8e884o pot'
15m.inutol.>.. .

Suspende-Sé a Sp.ssio ás f 7 horas e 26 mi..
nutos.
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Re~re-se,~Sessão ácd.7 ho~as e 3i minutos.

o SR. WTÔNIO CARLOS. PRESIDENTE. ASSUME A PRESlDtNCIA

O Sr. Presidente - Está reaberta a Sessão. Contínúa com
a palavra o Sr. Deputado Aloísio Filho.

O SR. ALOíSIO FILHO - Sr. Presidente, estava 'de!en
dendouma tése. Ia estabelecendo as premissas para chegar
até a conclusão, que me forca a votar contra a indicacão em
debate. Dizia eu - e acho que êste ponto está bem esclare
cido para toda a Assembléia - dizia eu que o intuito dessa
subversão dos trabalhos constitucionais estava bem claro:
apressar aeleicão do Presidente da República para evitar
discórdias, perturbacões da marcha natural do trabalho cons
titucional.

Nesta parte é que eu me perguntava á mim· mesmo, e
pergu!ltava ao ilustre e nobre leader da maioria, que discór
dia era esta, de onde vinha. quem é que a criava? Natural
mente, não sou eu que a faco.

Reeordeium fato ocorrido nesta Casa, e quando ia re
lembrar outro, talvez bouvessem advinhado· que eu ia falar
noutro nome de candidato que não Q do atual Chefe do Go
vêrno Provisório. e ai os apartes foram tantos que me impe
diram a palavra.

Alguns dias depois daquela inserção nos anais da entre
vista do General Góis Monteiro, um outro Deputado da ban
cada do Partido Social Democrático, o meu nobre amigo
Paulo Filho, a quem posso, talvez, chamar de colega e com.
panheiro. porquê se bem que não esteja eu hoje na atividade
da imprensa, comecei por ela a minha vida pública dentro
do exemplo e dos magníficos ensinamentos de um homem
que tem vivido toda a sua honrada existência no jornal e do
jornal; o Sr. Paulo Filho reclamava contra os rigores de
uma censura draconiana, cruel, que· impossibilitara um
Órg!io de publicidade dêste pais, de apontar á opinião nacio
nal, um nome que lhe parecia. capaz de exercer, neste de
licado momento, as altas funções de primeiro presidente
constitucional da República atual.

S. Ex. leu desta tribuna êsse artigo, que nãobaviasaído
no "Correio da Manhã". E eu, Que sou muito curioso e que
tenho - devo dizê-lo desassombradamente ....:- a paixão das
questões políticas, como das Questões doutrinárias, indaguei
de mim para mim: Será, Srs., que há aí uma candidaturat
E agora: será. essa a discórdia a que se re!ereo leader da
maioria?

Ora, a bancada a que pertence o Sr. Medeiros Neto, foi
positiva: ela tem candidato.

O SR. Ac:ÚRClO TORRES - Que, aliás, nlto aceito.
O SR. ALOíSIO FILHO - 1:sse candidato é o ar. Getú-

lio Vargas. . ,
~ êste o candidato que conheço, de modo que estamos,

até aquí" apenas com essa candidatura. .
O SR. LAURO. SANTOS - Já está invertida a ordem; já

foi lançada a candidatura do Presidente.
O SR. Ac'ÚRCIO TÔRRES- E a votacl'io virá por aí.
O .SR. LAURO SANTOS - Talvez boj~ mesmo'.
O SR.. ALOíSIO FILHO - Agora, pergunto eu: 8e até

aqui não houve interêsse de apressar o trabalho COIlStitu-
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..eional; se vivemos êsses quatro meses escravisados a êsse
:Regimento de prazos longos, por que, então, da noite para
•.0 dia, acenarmos com êste ideal, êst-e interêsse supremo', de
,fazer já a Constituição? '

Porquê, Sr. Presiden~e, é aquf que quero chegar, por
-quê há o interêsse de eleger imediatamente o atual Chefe
,do Govêrno Provis6rio. Foi êsse o interêsse que ditou a pri
mitiva indicação Medeiros Neto. ~ êsse - não· tenhamos
.dúvida, nem podemos ter dúvida alguma, porquê o declarou
do alto desta tribuna o nobre "leader" da Casa - é êste o

linterêsse que ainda agora inspira a indicação em debate.
O SR. HENRIQUE D008WORTH - Tenho dúvidas sObre

~e o Sr. Medeiros Neto deseja ou'não a candidatura do Sr.
~etúlio -Vargas, porquê, pela indicação, S. Ex. manda ele
-ser o Presidente da' República, mas não d~ como.

O ,SR. ACÚRCIO TORRES - Estou em desacordo com Vos
:'Sa Excelência: na 'indicação só falta dizer quem.

O SR. ALOíSIO- FILHO - A primitiva indicação, p~
~rém, manciava realizar imediatamente a eleição do' Presi
,dente da República.·

O SR. HENRIQUE Do08WORTR -'- Aliás, o trabalho da in
.dicacão não foi de amigo, mas de adversário do Sr. Getúlio
-Vargas, porquê a tanto equivale a inepcia da indicação.

O SR. ALOISIO FILHO - Como bem acentua0 nobre
~eputado' Sr. Henrique Dodsworth, a indicação' não deter
rmina a forma dessa eleição, de modo que não se. sabe•••

O SR. HENRIQUE DoDSWORTH - A indicação é incon
:sequente.

O SR. ALOtSIO FILHO - .,. como se havia de eleger
,o 'Presidente da República.
, Lembr~i:ne ainda, Sr. Presidente, de que, depois ,de um
-dia agitado nesta Casa, em qu~, por iniciativa feliz do no
'bre Deputado Sr. Cristóvão Barcelos, andamos aqui pr~

.curando saber o que era maioria e minoria, sebavla gover-
nistas e oposicionistas - lembr~me de que todos fomos

.convocados, como em família, para discutir uma reforma úo
:Regim~nto.

Qual o inteI;.êsse daquela reforma regimental? :S:sseln
:terêsse, Sr. Presitlente, eu c senti naquele instante, era o
·de apressar a elaboração da carta constitucional.

Mostramos, então - e falei neste sentido ~ que a As
;:sembléia, discutindo o Regimento que o Govêrno havia ex
pedido e que lhe havia oferecido, tinbamais. de uma vez
·manifestado a sua soberani,a, através da decisão firme de
tornar mais liber&is e tolerantes certos dispositivos t'egi
mentais' que, por isso mesmo que vinham de um· POddf es
tranho, discricionário, lbe pareciam, assim, orueis e dra
..conianos.

Recordei naquele instante que .a Assembléia, numa das
,suas reuniões mais memoráveis houve de discordar de certo
,dispositivo que mandava que a votação se' fizesse por capi
tulos, e ela própria - a·Assembléia.....: por sua maioria,mo
dificou êSS6 preceito, para que a votação se' fizesse. por ar...
1igos. .

Tive finalmente, ocasião . de dizer, nessa reunião de
todos, presidida pelo. Zeader da maioria, que não·· devíamos
'Voltar .a cogitar da'reforma regimeni.a1, porquê já a Assem-,
'bléia. se havia manife~tado, terminantemente· sObre o. assunto.

S. Ex., então, teve uma declaração magnífica: ~ de
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~. ~e, aestteqtle a' :maioria daqueles. ali te1m~08Se J1!ostrna.
contrária a. qualquer reforma regnnental, . nio', serIa ·maiF
S. Ex.' que: fosse, lembrar e justificar Jn9dific~e15 ao !te
gimento. E assegurou, ainda mais, que bastaria uma opiniloo
divergente, um voto contrário a' qualquer alteraello regi
mental, para que S. Ex. não a tentasse.. " .
~ Sr ~ Presidente, eu ainda. tinba, naquele temPOr

devo confessar. um pouco de ingenuidade. Estava acredi
tando que, de fato, era em nome do interesse supremo da
naçionalidade que' 8e propunha a' ,reforma regimental.

Vejo, depóis,' que essa tentativa de alteraolO regiment8!
aparece, de novo. E, já agora, traDsfiguradanumaiDdica.;..
çio em que o senso Juridieodo .país era brutalmente feridor
numa' ,indicaclo que ,era uma negativa categórica do tooa:
essa luminosa tradieio' do bom senso eda cultura juridica:
do Brasll. ' .

A indieação não vingou,. ainda; mas eis que ela 'Volta.
a plenário, e volta agora transformada noutra 'indicação,
que se vem justirJcar ,dizendo, claramente que o interesse'
continua a ser este -o de apressar a elei~o do Presidente'
da Rep~liea, "para que' nãD haja perturb8çio no país". .

A Assembléia, quando em alguns discursos Pl"6lD&turos
e%PeDdeu sua :opinião francamenteeontráriai inverdodos
trabalhos constitucionais, não revelava mafsdo que o pro
pósito de q1Íe a elei~ do Presidented8 República se fi
zeue regularmeute, naturalmente, de maneira que o país
pudesse e devesse, depois,· rapeitar a autoridade do su
premo governante, porquê essaautorídadetinha vindo de
uma fOnte crista!ina.A Assembléia, portanto, estará inco
erente, estará ineonsequentevotando a favor. da indicaçio>
em debate, porquê, como vou mostrar, ela não, é senão a
primitiva, sob outra forma, com outra redação. ~
Sr. Presidente, há,homens que resistem ao ", que ,'lhes parecia
.uma imoralidade 'ou um ,ato antejurfdico,e, então, os inte
ressados em fazer 'passar 'a medida buscam iludi-los, usandÓ'
de outráspalavras, palavras mais doces, gestosa-malsOOn':'
~tes, até o definitivo convencimento· dos rebeldes.' .
- o que se dá com a'atual indicação é precisamente isso.

Eu estaria~ ar. Presidente, apoiando uma indica
010 que, embora de reforma"ao Regimento, pudesse oferecer
ao' pais, em. dois meses; uma Constituição,'. desde 'que 1118"
convencesse de que, de' fato, os prazos regimentais leVariam
&muitosmesesessat&refa. Assim,' a.' indicaollo 'podia ser-

. simplesmente a de apressar o trabalho constitucional, mas;
respeitando a opinilo inequivocamente manifestada pel&.
Assembléia. e pelo povo quanto a uma Constituiolo Provi';'
86ria, quanto a uma prévia 'eleiolo' do PresTdente D
RepóbUca., ..

. O que vemos entretanto, é que adetesa .oral de indi-
·eaoão tocou justamente. na hipótese deuma OonstituiOIo
provisória, estabelecendo-se, nesta tribuna" a doutrina de
que entre uma', Constituição provisória e uma OOnStituiçlo
definitiva, pouca di!~ença existe. AmanhA, aprovada 'a in
dic8Oio, po4eremos fatalmente'- chegar a uma Constituiolo-'
provisória, e. então, 'se repetirá que entre uma ConatitUioiÓ'
provisór!a e uma definitiva pouca· diferença bá. , " '
, "O Sá~ BlAs 'FORT:ES- A isso s6ehegaremos, se não vo-

tarmos, a Constituic;ilo;li:bem diferente. ' .
, .0 ·SR.'AL01BIO FÍi.Ho "':'V.EX:'Vài ver. Âatual.~
dieaçiio, Medeiros Neto restringe OS 'prazos de elaborac;io cem...
, ' '-:-.
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iUtueionat. A discussão 'será adJUlis.resumida, a mais rápida,
,para que ,possa caber dentro de trinta sessões,'fieando a«i:
ftéria da. Mesa eonvocar.8essões extraordinárias; mas.se'ohe
,onDOS ao fim dêsse prazo sem haver atingido' oobietivo' de
ter a Constituição concluida, então ficará ao árbftrio dá
Meaa.a promulgação do projeto, como Constituição. Próvisó
',ria, para que se possa eleger o Presidente da Reptlblica. '

Pergunto .eu, agora, Sr. Presidente: que é isto se. 1140,
~m realidade, na prática, a mesma idéia da Constituj~lo Pro
'Visóría. a mesma idéfac;ue brotou,. depois de sacrificada a
-primitiva indicação Medeiros Neto, e que também sofreu ím
JReci1hos e obstáculos até ser, afinal; retirada?
. , 1DdagO &Bora do espírito lúcido .da Assembléia; indago

:acorá dêsse lúcido espírito d() Sr. Deputado Galrlo:'é, ou·,
:JIio é, a mesma idéia de Constituioão Provis6ria que volta'
Volta da mesma maneira.?Não, porquê poderiamos ter a
Coustituição -Provisória. hoje; mas, dentro da indicação em

odebate e a ser dfse1itida; teremos a' Constituição, Provisória
-.daqaf a pouco, dentro de 15 dias, defttro de um mês.

A indicaeão primitiva' cOgitava,ma~ da .eleiçio prévia
~o Presidente da Bep6blica, e ~a. eleição prévia tol que ~- ,
toa a opinião póblica,no direito que ela tem, de se mam

·festar livremente através dos jcrDais, .através. das tribunas'
..de' opinião, atravM da Assembléia Constituinte. A eleiolo
.limediata, do PresideDte .da República deixará de ser feita!
Nlo.Pode ser realizada a qualquer mómento; podeserrea-

"lízada amanhã. .'
Pergunto: essa indi~ não é a mesma iDdi~ãoMe

d~ir08 Neto, vinda apenas por outro camtnho,vindaapenas
..oom 'outra roupágem - digamos.·me1hor, a-pesar-de Já.. haver
passado o ·carnaval ~. vinda' apenas mascarada? ,

Se a .eleicão 'prévia- do Presidente. da República nlo es.
tivesse no intento dos que tomaram, tal iniciativa, êntlo,9
~da atual índicaoiO deveria ser outro.. . . . ,

, ' '

Lemos,. no entanto, no final da propo~ o seguinte; ,

"Se os prazos consignados neste, Capítulo decor
rerem Bem que esteja concluida avot8ção.do projeto
de Cónstituioão e respectivas ,emendas, a Mesa da As-

. sembléia promulgará, imediatamente,. como lei· funda
mentai do país até a ultimação daquele trabalho, o
projeto .aprovado 110 primeiro turno e eumprh~ 8Õbre
a eleiolo. do presidente da República, o que for deter-
minado na mesma lei". '

Ora, aquf ~stá o dispositivo que permite a ConsHtuiçAo
Provisória; aqui está o dispositivo que d",,1xa á. Mesa, ás .mãos

,do Presidente da Assembléia, a faculdade. dê prom.ti!gar uma .
·Constituiao Provisória. . ~ " .'

O .SR. BJAS. FORTES --- Qual é odispositívo?°,SR. ALOtslO :FIL}JO ......'~ o pen1iltimo. dispositivo•
. 0 SB:. BIAsFoB.TE9 .... O querevigora'ó art. f 02 do Re-

'~to? .', .....•.., .
." o. SR. ,ALOtsIOFILHO - ~ O,I'~o. ,

O 'SR. BÍAsFoRTll:S -..-Depende de 11.Ó8:se, tlo'prazoqu~"
-(-orestipulado, não d2rmos a, CQnstituiQão, promuIgar....~á.
uma; 'Constituiolo Provisória., Mas a('o'Ciefeito,:será nosso: "

'1IlegIidncia de nossa parte. .. , " ,--,
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'1 OSa. ABREU SODRt - P~a, leitura do dispositivo, tenh()oo
a' impressão, de que os prazos para votação da Constituição.<
definitiva são fatais; de forma que não há risco de decorre...·
,rem' os trinta dias, sem restituirmos o paEs ao regime cons
titucional.
, O SR. ALOtSIO FILHO - Se não há êsse risco, o dispo-
sitivo é supérfluo.

O SR• .ABalru SoDR~ - :g supérfluo.
O SR. ALOISIO FILHO - Entã(), V • Ex. eombin1l-.

comigo. ' ,
O 'dispositivo é supérfluo, repito com, V. Ex. porquê'"

Dio há possibilidade de se esgotarem os prazos, sem que
estejam concluídos os trabalhos', constitucionais. Assim, éss&'"
dispositivo referente á Constituicão Provisória é apenas'
para a~palhar... (RÚ08.) Mas faz desconfiar.

Quanto á eleição prévia do Presidente da República,
seria ela feita imediatamente, de acOrdo com a redaçlo-o
clara e terminante da primitiva indicação. Nós, da Assem-·
blé~ a opinião pública, toda a gente que pode falar, neste-
paEs, I$e manifestou contra a idéia.

" O SR. RAUL BrrrKNCOOR'l' - Toda' agente, não. E aS 88-
sinaturas da indicação, a maioria do recinto?
, O SR. ALOISIO FILHO -Aindieacão não chegou aO'"
plenário...· -

O ,SR. RAUL 13l'1"TBNCOUR'1' - Esteve no plenário.'.'.
O Sa. ALOíSIO FILRO __ Por um descuido, ou, por um·

atentado ao Regimento, esúWe ela sObre a Mesa, durante vá_o
rios dias, sem parecer da Comissão de Polícia. ,

A$ora, V. ~. pode falar dos llignatários,mas reconhe
eerá que êssesmesmos signatários poderiam recuar, ·no mo
mento dad.iscussáo, à teriam mesmo recuado de tão clara
mente fazerem a proposta de inversão dos nossos trabalho&.

O SR.LINO MAcHADo -O conteádo da indicação é, pre..
cisamente, o que ai está. ;

O SR. ALOISIO'FILHO -Então, V. Ex. concorda co
migo. Estou com a razão.

OSa. RAUL BrrrBNCOUR'1' - Nesse caso, V. Ex. não pode
declarar que toda a gente era contra a indicação.

O SR. ALOtSIO FIIJiO - Vou fazer uma concessloa.
V~',Ex.,~ ••

O' Sa. RAUL BrrrpcoUR'i' - Nlo a. mim: á verdade.
,O SR. ALOíSIO FILHO - ••• toda gente, salvo os sig..·

natários.
O SR. RAUL BI'M'BNCOUa'l'- E a maioria da A&sem- '. ,

bléia? . '"
o sa.AL01Sl0 FILHO - A maioria da Assembláia.

Dio S8 pronunciou. Neste ponto. discordo de V. Ex. '(7'ro
C4m-IO Otú7"ol apane8; entre o; Sr,.Bia8 Forte8 eLino M4-
c~.) . '. ','

() SR.. PUB1DBNTB -Atenção! Quem 8Stá com a ,palavra.
,:6 oSr~ Deputado Aloísio Filho. Peço aos nobrea DepUtados-
, que PO iuf.en-ompam o Orador. ..' " . . " -~ "':
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o SR. ALOíSIO FILHO - Vê V. Ex., Sr. Presidente,
.que o ilustre representante do Maranhão está de , acOrdo
..comigo. ,

O SR.. LINO MACHADO - Ainda há POU'C6 dei um·· aparte
'neste sentido, apoiando V. Ex.

O SR. ALOíSIO FILHO - Como disse, a indicação que
-está em debate é a primitiva 'indicação Medeiros Neto.

O SR, LINO MACHADO - Muito bem; de pleno' acOrdo
com V. Ex.,

O SR. ALOíSIO FILHO - O Sr. Deputado Raul Bi~
<tencourt discordou de mim quando declarei que toda a gente
,,Se havia manifestado contra a indicacão. Ceáo á verdade:
,toda, a gente, salvo os signatários dela mesma• .A maioria
desta Casa, entretanto, manifestou.-se contra a primitiva

. indicação, tanto que foi preciso dar-lhe .outra, forma, para
.que ela viesse de novo a debate.

O SR. LAURo PASSOS - V. Ex. declarou que esta tem
mais arestas.

O SR~ ALOíSIO FlLHO-- Disse apenas que esta era
"'Oma pílula mais' amarga.

O SR. ADROALDO COSTA - A Assembléia não é farmácia.
,i!ara estar aviando f6rmulas... (Risos.)
'OSR. PRESIDENTE -Lembro ao nobre Deputado que

"faltam apenas alguns minutos p3.ra terminar a sessão.
O SR. ,ALOíSIO FILHO -Vou ver seé possível, Sr.

Presidente, concluir as minhas considerações dentro dêsse
'tempo. .

Estamos no último artigo da indicacão. Apareceago~a,
sutilmente, um parágrafo, que reZa assim:

"Da .mesma maneira procederão Presidente da
Assembléia, se esta resolver usar da faculdade esta
belecidano art. f 02 do Regimento Interno." '

~sse art. f 02 do Regimento Interno é o mais conhecido
.dos dispositivos regimentait:. É aquele mais, familiar a nós;
é aquele sôbre o qual 'discutimos largamente n~sta Casa; é
aquelesôbre o qual fez 10nKa e brilhante disertação o meu

'ilustre colega, Sr. Deputado Morais Andrade; é' aquelt'l a
que procurámot: dar uma r~dação capaz de permitir que a,
soberania, da Assembléia se manifestasse livremente, intei,:"
ramente, no dar ao país as medidas de segurança indiv:idual,
-de liberdade de pensamento, .de liberdade 'de imprensa que
.eram reclamadas. , '

Naquela época, 1;31'. Presidente, isso era, para a maioria,
inverter os trahalbos constitucionais; isso era subvertera
-ordem natural das coisas ..E, quando. pedíamos .' aqui, dentro
do Regimento, com' o Regimento naínão, satisfazendo a as
-piração nacional" que fosse da4a' anistia, dizia-se então que
isto seria ir contra a oI;demnatural das coisas... .,' ~

O SR. LINO :,l'lACHAOo - Ainda 'nessa, ocasião' estive ao
,lado de.V. Ex;' , ' ' 'i

~O SR. ALOISIO 'FILHO - Se, portanto, hojees~mos
separados, poderemos voltar. amanhã a' acOrdo,' pôrquê, .se·

:Os homens hoje divergem, encontram-se' de~novo, .amanhã.
VoI. ~ 3i



'o SR. BIAS FoR'1'E8 - :t, preciso, neste particular, fazer
Jàstioaao' Govêrno Provis6rio. !to projeto por êste outor
gado para constituir o Regimento da Assembléia, estava
expressamente proibida a inversão da ordem dos trabalho&.
Na modificação votada. pela. Casa, ficou facultada tal In-

. versão.
O SR. ALOtsIO FILHO - ~ verdade.
O, Sa. ADao~..LDO COS'l'A - A inversão foi fruto da evo

lução.
O SR. ALOíSIO FILHO - O Regimento que o Govêrno

nos outorPra tlnba,. nesse artigo, uma redação diferente
.da41Iela quE'.. agora, o Regimento apresenta. E ..andei. mesmo,
8r• Presidente, procUI'ando onde e como se havia feito
-essa modificacão, mas nio eonseguisaber.
. O tato é que apareceu o artigo i02, pelo qual se atribue'

á maioria'da Assembléia a faculdade de inverter os trabalhos
eoustitueionaís e realizar previamonte a eleição do supremo
governante do país.

Seêsse artigo permite á .Assembléia adotar êsse crité
rio, .porquê, enUo,' aquela indicação, tio curiosamente escrita,
tão elegantemente redigida, mas que ninguém oompreendeu
o que queria dizer, e tio positivamente feita, mas qu.e.
apesar disso,nem previu. a maneira de se proceder á eleiçl(t
do Presidente da República t -

Matera êsteinténto da eleição prévia do Pr~dente que
orientava a primitiva indicação. ·E' o que. ainda agora, orien
ta e dirise o espírito da proposicio em debate. Parece, a prin
cípio, haVer apenas uma diferênça: é que, naquela indicaçlO.
se dava á Assembléia a faculdade de realizar, no dia seguin.
te, aelefolo do' Presidente da Rep~liea. Mas, pergunto, .neste
momento á Assembléia: Dentro da indicação. há· pouco '.
fendida e justificada. desta tribuna, estará a Assembléia ím
pedida de realizar, no dia seguinte. a eleioão do Presidente
da República' Nlo; porquê a indicação prevê a hipótese 8'
a prevê sem nenhuma ressalva, sem nenhuma restrioão, .sem
nenhuma condição. . ,

. Assim. a eleiç!o prévia eXistia, claramente, na primitiva
índicaçlo e 'a possibfiidade .da mesma ainda pesa sObre a
Assembléia. '

Não 'posso. pois, compreender que se deva olhar para ()
iDteresse supremo da nacionalidade, quando se quer apressar
a elaboração da carta constitucional, desde que o interess&
que" há .não é o interesse riaeional. . .

Ó Sá. LBôNCIO GAUlÃO- O mais alto interesse nacional.
O SR. ALOíSIO FILILO - E' o interesse particular, C);

que ·aí está. Interesse particularíssimo. .
, , 0&\. RAUL Bl'l"I'ENOOtJRT - V. Ex. tião pode atribuir &
, maioria. um interesseparticularíss!mo, sem se arriscar á ·poii-:
sibilidade de a maioria acreditar que V• Ex. tauibém tem um:
inte~s8e particulà1'fssimo ao combater a indicação. . '

, .. o SR. ALOíSIÓ FILHO- Apenas eomuma diferenoa:
O interesse partioularíssimo 'da maioria já é conhecido. atra.
vés das palavras do seu leader; cabe, agora, & V. ~. descobrir:
CIQ81 o interesse. partioularlssimoClUEt me possa leyar a C9m- .

. kter·alDdlO1e1o. ".
'... : .Será O' de' impedir a eleiolo do atual' Chefe do 'Govêrno'?", ~
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o Ir.Pntdclente -EsU finda a bOra da S8Sdo.

O ar. vUar RussoJllano - peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Pruiclente -'Tem a palavra, pela ordem, o nobre'
Deputado. .

() Sr. Vitor Russomano (Pela ordem) - Peco a V. Ex.
submeta á Assembléia o Tequerimento que envio á. Mesa, no
sentido de prorrogar a Sessão por i5 minutos, afim do nobre
orador terminar o seu discurso.

E' tido e submetido a votos o seguinte

ItBQUERIXBN'1'O

Requeiro a V. Ex. que consulte a Casa sobre se eonsente
prorrogação. dos nOS80S trabalhos de hoie, por mâís i5 mi
nutos, afim de o nobre orado. rque está na tribuna. terminar
o seu discurso.

Sala das Se61Jl5es, 8 de Maroo de i93-i. - Vitor RtU40-
fIU%1I.G.

Aprovado.

O Sr. Pnsi4ente - Contintla com a palavra o Sr. Aloísio'
Filho.

O Sr. Aloisio l'f1llo (continuando) - o requerimentO'
aprovado, Sr• Presidente, é' um tantD vago. Conservar-me-ei
na tribuna até concluir minhas consideraeões?

O Sr. Presidente - ~ nesse sentido o requerimento -que
.acaba de ser aprovado.

O SR.ALOtsIO PILHO - Como eu referia,.· êSse meu
• interesse particularíssimo talvez. seja' o de impedir que os

POstuladoS .. revoluciODários sejam negados,sejamd~
dos ao. ponto de se viraquí distruir, de um golpe, aquele

.ideal que. havia levado aqueles .homens, naquele canto da
terra, a uma campanha, .a uma .guerra. ]!:sse interesse deixa
de ser, portanto, particular, particularíssimo, para ser o in-
teresse nacional. (Muito bem). .

Digóe repito, e direi quantas vezes o nobre lead.e'r desta
Casa pedir, quantas vezes a Ass~mbléia quiser: o que se
está. aquí tentaDdoé, apenas, perpetuar no poder o homem
que nele está, contra todas as normas morais, jurídicas e po
líticas, ou melhor:. é firmar aquela continuidade administra
tiva e política que V. Ex.,' ~. Presidente, combateu, auau~
do pontificando na Alianc;a Liberal, aCf'Jela continuidade po
lítica e administrativa que levou o ilustre Deputado. senhor
Raul Bittencourt a percorrer,. do norte a sul, as terras d3ste
país, em caravanasvibl'antes clamando contra a Imoralida
de!.:S;, apenas. isso o que agora se quer, o QUe agora S6
pretende~" . "

. S~ eu me manifestei daquela maneira, na reunião dos
. leOJ:lei'.,dDs····ebeles de cot"l'ente e dos simples· elementos iso
lados, oontra uma reforma regimental, se eu 'memanifestei
..,la~nt.e contra a Pl"imitiva indicação Medeil'os Neto, por
quê ela realizava .a eleioão prévia do Presidente 'a Repú
bli~ porque então, não hei de estar aqui, agora~.a 'gritaJ;"
cÓIltra a ~eaoão em débate,quepermite da mesma forma.
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::a eleição prévia do Presidente da 'República? Que pel'mite,
:até, sob uma forma mais grave, mais delicada, porquê aquílo
que ,era, ,en~o, um ato ás claras, em publicidade ampla,

:pode ser agora um ato de surpresa I
O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex. permite um aparte?
O SR. ALOíSIO FILHO - Com muito prazer.
O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex. está sendo injusto

...ainda uma. vez. A indicação atual não peora, de modo aI':'
gom, as condições da Assembléia para o efeito de evitar nova
inversão de trabalhos, que porventura fôr tentada. O que a
indicação atual visa é a Constituição definitiva e imediata.
O artigo e o parágrafo que V. Ex. leu mantêm a m.::sm8
situação anterior do Regimento desta Assembléia, situação
que nós combatemos oportunamente, e na solução da qual
,fÔmós vencidos. De modo que V. ];X. é injusto 'quando afir
ma que a indicação em debate peora a sItuação da Assem

"bléia, relativamente á inversão de seus trabalhos. Não peora
tal.

O SR. ALOíSIO FILHO- Mantém a mesma situa.eáo?
O, SR. MORAIS ANDRADE - Mantém o datu quo.

0&. JOÃo VILASBOAS - Basta um simples requeri
.mento para se fazer, imediatamente, a eleição do Presidente

. da República.
O SR. CÉSAR TINOco - Querem a soberania da Assem

:.bléis,mas acham que ela não pode alterar o pr6prio Re
gimento .

• O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Mas não é isso que se
'discute.

O SR. ALOíSIO FILHO - Sr. Presidente, o ,nobre
:Deputado Morais Andrade concorda comigo em que se a As

, 'Sembléia quiser usar da faculdade de elegerpréviamente o
Presidente da República, o fará, nos têrmos desta indicação.

Estou, portanto, coerente C!omigo mesmo .(muito bem)
-e com os pontos de vistas reiteradamente manifestados desta
tribuna contra essa possibilidade, siquer longínqua, de ser

'eleito o''Presidente da República sem que exista Constitui
ção, ou com uma Constituição Provis6ria.

O nobre leader da maioria discutiu a questão sob os
aspectos político e jurídico e trouxe, quanto a êste último,
'citações e exemplos do estrangeiro e citações da doutrina
'brasileira.
. , S. Ex., quando na nossa primeira sessão ordinária jus
tificou a moção que ratificava os poderes ao Govêrno Pro
',vis6rio, disse que é muito comum, hoje em dia, chamar o
exemplo da Espanha, como ~ m!litas vezes não fosse o que
'lá se passa exótico no panorama brasileiro. Desta vez, en-
'tretanto, o que ,aconteceu no estrangeiro, até aquilo que
'ocorreu na França e foi erradamente citado nos jornais e
aqui, não é exótico no 'panorama brasileiro, porquê é pre-
'Ciso realizar, até o fim, o verda'lieiro objetivo da Revolução,
'de pe~petuar no poder os homens que ela colocou no poder.
" É por isso, Sr. Presidente" que voto contra a. indicação.

E, já agora, que considero encerradas as considerações
·-que tinha o dever de1fazer,oumpre-me agradeoer á. casa,
'através de um dos seus elementos mais ilustres, o Deputado
·Vitor Russomano, a bondade que teve para comigo, a extre-
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ma géner;sidSde de permitir que, indo além 'da' b\)1'a ';~~r
mental, pudesse eu chegar! ao término dó meu discursó;"
(Palmas. Muito bem, muito bem. O orador é' cumpri..'
mentado. ) j ...

I
I

O Sr. Prllsldente - Devo comunicar á. Assembléia qu.e
a Mesa recebeu, no decurso da Sessão de hoje, o Projeeto
Substitutivo do AnteprojetO de Constituioão, organizado pela
Commissão Constitucional, 10 qual, nos têrmos do Regimento,
vai a imprimir. (1). !

I .
Esgotado o tempo da prorrogação, vou levantar a sessãoi '

designando para amanhã a seguinte

I
ORDEM DO DIA

I
Continuação da discussão única do projeto de resoluoio.

n. 5, de 1934, alterando o capítulo do Regimento Interno, re
lativo á discussão e votação do projeto de COnstitUlçáo, e
dando outras providênciasl (em 11irtude de urg~}. -~

Levanta-se a sessão ás' i8 horas e i5mi
nutos.

!
I .

(FINAL lnOIX VOLUME)
I

I

i

I
I
I·
I
I
I . ....'

(i) .OProJecto .SubstitutIvo organizado. pela Comisslo
constitucional, nesta Seasãorecebido pela Mesa, está.pubU-':
cado,em seguida, com o parecer daCoDimissão. dePois7'doe'
pareceres parciaes. '. .di .1':
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