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90a Sessão, em 9 de Março de 1934

Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente

1

ÁS 14 horas, comparecem os 81's. :

Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos,
Tomaz Lôbo, Fernandes Távora, Clementino L"lsnoa, Valde
mar Mata, Alvaro Maia, Cunha Melo, Luiz Tirelli, Alfredo da.
Mata, V~iga Cabral, Costa Fernandes, Adolfo Soares, Godo
fredo Vlanna, Luiz Sucupira, José Borba, Pontes Vieira.,
Jeová Mota, Xavier de Oliveira, Silva Leal, Il.'enêo Joffi1y,
Agamenon de Magalhães, Arruda F·alcão. Arruda Camara,
Arnaldo Bastos, José Sá, Góis Monteiro, Valente de Lima.
Izidro Vasconcelos, Sampaio Gosta Guedes Nogueira, An
tônio Machado, Augusto Leite, Rodrigues D6ria, J. J. Seabra,
Prisco Paraíso, Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Medeiros Neto,
ArLur Neiva, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas" Leôncio
Galrão, Atila Amaral, Negreiros Falcão, Aloísio Filho, Arnold
Silva, Lauro Passos, Godofredo Menezes, Lauro Santos, Jones
Rocha, Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, Sampaio Cor
reia, Leitão da .cunha, Raul Fernandes, Acúrcio Tôrres,
Fernando Magalhães, Soares Filho, Buarque Nazareth, Lem
gruber Filho, Bias Fortes, Adélio Maciel, Martins Soares,
P-edro Aleb::o, Augusto de Lima,· Gabriel Passos, Augusto
Viégas, Mata Machado, José Alkmim, (;dilon Braga, Vieira 
Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, Simão da Cunha, Fur
tado de Menezes, Cristiano Machado, Policarpo Viotti, Daniel
de Carvalho, Levindo Coelho, Valdomiro Magalhães, Car
neiro de Rezende, José Carlos, Barros P'enteado, Almeida Ca
margo, Mário Whately, Guaraeí Silveira, Hip6lito do Rêgo,
José Ulpiano, Lacerda Werneck, Domingos Velasco, Generosa
Ponce, João Vilasboas, Alfredo Pacheco, Antônio Jorge,
Idálio Sardenberg, Nereu Ramos, Arão. Rebelo, Carlos Gomes,
Simões Lopes, Anes Dias. Frederico WolfenbuteU, João Sim
plício, Renato Bat'bosa, Vitor Russomano, Fanfa Ribas, Raul
Bittencourt, Adroaldo Costa, Alberto Diniz, Cunha Vasconcel
los, Vasco de Toledo, Antônio Rodrigues, Valdemar Reikdal,
Francisco Moura, AntOnio Pennafort, Sebastião de Oliveira,
João Vitáca, Alberto Surek, Edwald Possolo, Guilherme Plas
ter, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Milton
Carvalho, Ricardo Machado, João Pinheiro. Horácio Laier,
Pedro Racbe, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, Mário Ramos,
Rocba' Faria, Gastão de Brito, Roberto Simomsen, Teixeira
Leite, Pinheiro Lima, Levi .carneiro, Abelardo Marinho,
Morais Paiva (138.)

,O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de 138 Srs. Deputados.
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Está aberta a Sessão.

O Sr. Fernandes Tavora (2° Secretário), procede á leitura
da Acta da Sessão antecedente, ·a qual é posta em discussão.

O Sr. Moraes Paiva - Peco a palavra.

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

O Sr. Moraes Paiva (St5bre a Ata) - Sr. Presidente, do
discurso do Sr. Deputado Leví Carneiro, publicado no Díó:rio
da Assembléia Nacional de hoje, consta o seguinte:

"Fomos além. Por um dispositivo que não se
funda em nenhuma emenda, porquê foi inici~tiva sur
gida no próprio seio da Comissão, determinámos no
Capítulo dos funcionários públicos uma nova norma,
que dá exatamente aos trabalhadores da mais humilde
condição uma garantia que nunca tiveram entre nós.
É o dispositivo que me permito ler, porquê sôbre êle
talvez se não tenha ainda detido a atenção dos senho
res Deputados:

"Os servidores da União, de qualquer categoria,
que não fizerem parte dos quadros dos funcionários,
desde que contem mais de 10 anos de exercici.) efetivo

. de serviço público, em caráter permanente, terão di
reito ás garantias e vantagens dos funcionários. pela
forma declarada em lei".

Sr. Presidente, como representante do funcionalismo
público louvo, aplaudo e agradeço a feliz lembrança da Co
missão. Não me encontrava· no recinto no momento em que
o Dobre Deputado fez essa referência. tendo assistido apenas
ao final do notoável discurso de .s. Ex.

O eminente Deputado equivocou-se, entretanto, Sr. Pre
sidente, por isso que a emenda n. lXi5, apresentada em i9
de Dezembro do ano findo, dispunha o ·seguinte =

"Ficam abolidas todas as distinções entre os em- .
pregados públicos de quadro e mensalistas, dhristas e
jornaleiros, extendendo-se ao proletariado ao serviço
da União, dos Estados e do Distrito Federal as vanta
gens de que gozarem os demais funcionários".

Essa emenda, Sr. Presidente, mais liberal que I) substi
tutivo da Comissão, foi reproduzida em 22 de Dezembro úl
timo, sob n. 1.207, com a seguinte justificação:

"A inclusão do dispositivo constante da emenda
na Constituição visa fazer com que o Govêrno concor
ra, quanto ás suas relações com o proletariado ao ser
vico do Estado, para a solução do problema social da
atualidade: a incorporação do proletariado na socie
dade moderna.

~sse princípio já se acha consagrado· na Consti
tuição do Estado do Rio Grande do Sul, art. 74".

É. Sr. Presidente, o que me cabe dizer sÔbre a Ata, e
que. absolutamente, nio tem o intuito de pÔr em dúvida a
elevada e louvável iutencão da ilustre Comissão.
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É um ligeiro reparo, para que os modestos servidores do
Estado não julguem que seus representantes se descuidaram
dêste assunto. (Muito bem; muito bem.)

2

o Sr. Amaral Peixoto - Peco a palavra.

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

O Sr. A.maral Peixoto (Sôb.re a Ata) - Sr. Presidente,
acabo de receber uma carta do Sr. Rubem Rosa, Chefe do
Gabinete do Ministro da Fazenda, na qual S. Ex., em nome
do Sr. Osvaldo Aranha, responde a um pedido de mlorma
cões do Deputado Acúrcio Tôrres.

Passo a ler essa carta:

"·Rio de Janeiro, 9 de Março de 1934.

N. 118 - Gabinete.

Exmo. Sr. Deputado Augusto do Amaral Peixoto
Júnior.

Na sessão de 7 do vigente, houve por bem o ilus
tre Deputado Acúrcio TOrres formular perante a E.
Assembléia Nacional Constituinte um requerimento
de informacões a respeito da situação dos professores
da Escola Superior de Agricultura e Medicin~ Vete
rinária, quanto aos seus venciment~s, a partir de 16
do mês findo.

O Sr. Ministro Osvaldo Aranha, que se eIlcontra
em Petrópolis, por meu intermédio, solicita a V. Ex.
a fineza de fazer chegar ás mãos do ilustre Deputado
intel'pelante as informações que se seguem:

1. Pelos decretos ns. 23.857 e 23.858, de 8 de
Fevereiro de 1934, foram extintos os cursos de enge
nheiros agrônomos e de médicos veterfnários que
constituiam a Escola Superior de Agricultura ti Medi
cina Veterinária, datando de 15 do mesmo mês a exe
cução do referido decreto.

2. A Diretoria Geral do Ministério da Agricultura
pelo oficio n. 89, de 15 do mesmo mês de Fev·ereiro,
enviou á Diretoria da Despesa Pública o "ponto" dos
funcionários da mencionada Escola Superior de Agri
cultura e Medicina Veterinária, de f a H do aludido
mês, quando al1 tiveram exercício. Nessa conformi
dade, foram pagos os 1'especti'Vos 'Vencimento. ate! 11114
data.

3. O Tesouro não poderia ter outro procedimen
to, porquanto o pagamento dos estipbulio. do! funcio
nários federais em atividaJ1e é feito mediante a prOt1a
do exercício, cotnstante do resumo do ponto "oraani:a
do pelas repartições a que pertencem". Se o Ministé
rio da Agricultura encaminhou, .apenas, a prova de

... exercício relativa ao período acima aludido. o paga
mento tinha que se restringir a igual prazo.

4. Os decretos ns~ 23.857 e 23.858, já referidos,
dispuseram, é certo, .que os professores e auxiliares
de ensino dQS cjtailos cursos, quê não forem aproveita-
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dos nas novas Escolas de Agronomia e Nacional de Ve
terinária serão aposentados, postos em disponibili
dade, ou dispensados, na forma da legislação em vigor.
Claro está que nem o aproveitamento nos novoll De
partamentos de ensino, nem as aposentadoriaS!, dis
ponibilidades ou dispensas do pessoal dos extintos
cursos, é da competência do Ministério da Fazenda.
ISão atos da alca-da do MinisfJério da Agricultura, que
dev-erá expedi-los de acôrdo com o que a respeito hou
ver deliberado.

5. Cumpre ao Ministério da Fazenda aguardar,
portanto, as resoluções que nesse sentido forem pro
feridas pelo da Agricultura, de vez que antes disso, a
situação dos serventuários de que se trata é de es
pectativa, pois, poderão ser aproveitados, postos em
disponibilidade, aposentados ou dispensados. Se apro
veitados passarão a perceber pelos novos cargos, se
aposentados ou em disponibilidade. pelas respectivas
verbas orçamentárias.

6. Quanto á alusão feita pelo ilustre sigrlatário
da interpelação no último dos considerandos. que fun
damentaram o requerimento apresentado, tenho a es
clarecer que a decisão dêste Ministério contida na
Ordem n. 345, de f6 de Dezembro último. da Diretoria
Geral do Tesouro, inserta no Diário Oficial de i8 da
quele mês, a folhas 23.584, foi expedida como &olução
á consulta da Delegacia Fiscal no Rio Grande do Sul.
se a um professor da mesma faculdade. sem alunos na
cadeira de que é detentor, deveriam ser pagos venci
mentos integrais - a que mandei declarar que:

"tratando-se de um professor catedrático, no
gozo das garantias de vitaliciedade e inamo....ibilidade,
a que se referem os arts. 59 e i 15. do decreto núme
ro f9.85i, de fi de Abril de i93f, o mesmo terá di
reito aos respectivos vencimentos integrais, .;tmbora
sem alunos. desde que compareça regularmente á Fa
culdaden

•

7. Evidentemente, não é o caso dos professores
dGls extintos cursos da Escola Superior de Agricultura
e Medicina Veterinária, porquanto estes, até nova re
solução do Govêrno. ficaram sem cargos, sem exercí
cio, em situação de espectativa, situação que somente
ao Ministério da Agricultura cabe resolver.

8. Á vista dos informes prestados, entende S. Ex.
o Sr. Ministro haver respondido ao requerimento for
mulado, que, dada a natureza do assunto. julga des
necessário prestá-los da tribuna; entretanto. está
pronto a ministrar outra qualquer informação quando,
porventura, for requisitada.

9. Muito grato pela fineza de transmitir ao dou
tor Acúrcio Tô1'res a presente carta, aproveito o en
sejo para apresentar a V. Ex. os protestos de elevado
apreço e consideração. - Rubem Rosa, Encarregado
do ~ediente."

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)

Em seguida. é approvada a Ata da Sessãoan
tecedente.

O Ir. ha.fllante - Passa-se á leitura do Expediente.
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O Sr. Tomaz Lôbo (/0 seC'l'etário). procede á leitura do
seguinte

EXPEDIENTE

3
Oficio:
Do Sr. Sérgio Ulrich de Oliveira, 10 suplente da Chapa

única, do Estado do Rio Grande do Sul, renunciando seu
mandato.

- Inteirada.

Telegramas:
:4

De Campo Maior - Piauí - Presidente Assembléia Na
cional Constituinte - Rio - Promotoria pública ofereceu
dénuncia juizo direito esta comarea contra Dr. Sigefredo
Pacheco acusado crimes previstos artigos 134 e 135 Conso
lidação Leis Penais aprovada adotada decreto 22.213 de 14 de
Dezembro 1932. Sendo denuncia'lio suplente deputado Estado
Piaui leJr:enda Hugo Napoleão, tenho honra solicitar douta
:Assembléia intermédio V. Ex. haja por bem conoeder neces
sária licença abertura competente sumário culpa, conformi
dade artigo 46 parágrafos 3°, 4° regimento Assembléia Na
cional Constituinte. - Atenciosas saudações. - Euripede8
Oastro Melo, juiz direito comarca Campo Maior.

- Á Comissão de Polícia.
Da Associação dos Empregados do Comércio de Pernam

buco, das Associações de Classes de Vitória; da União dos
Trabalhadores Metalúrgicos do Distrito Federal; da Coligação
das Associações Proletárias de Santos; da Federação do Tra
balho em Minas; protestando contra dispositivo que dizem
figurar no projeto substitutivo da Constituição.

- Á Comissão Constitucional.

5

É lido e vai a imprimir o seguinte

PARECER

(P<llicia, de 1934)

Opina pela de1'l.E~gação de licença para processmo o Sr. Depu
tado Lacerda Werneck, visto Os documentos apresentados
não serem suficientes para julgar da procecUncia da de
nuncia.

o J3ecretário da Interventoria Federal no Estado de Silo
Paulo, respondendo pelo seu expediente, enviou ao Presi
dente da Assembl-éia Nacional .constituinte, em data. de .l) de
Janeiro do corrente ano, os autos ende;reçados âquela Inter
ventoria ,pelo M. Juiz de Direito da ,Segunda Vara Criminal,
acompanhados de uma solidtação do senhor ,20 promotor
público da capital daquele Estado, referente a um processo
crime a ser instaurado contra o Deputado Frederico V'ir
mond de Lacerda Werneck, ex-diretor do Departamento Es
tadual do Trabalho, pedindo a licença desta Assembléia para
ser iDiciado o respectivo processo criminal.
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Eis, in verbis, a solicitação:
"Exmos. Srs. Dl'. Presidente e Deputados lá Assembléia

Nacional Constituinte· - O abaixo assinado, 20 promotor
público da Capital, ero. commissão, no exercício das suas
funções, Iquerendo processar o Deputado Dr. Frederico Vir
mond de Lacerda Werneck, como incurso. no artigo 221,
letra b, da Consolidacão das Leis Penais, por haver, como
diretor do Departamento Estadual dQ Trabalho, em várias
ocasiões, do' ano proximo !findo, se apropriado de dinheiro~

perteü.õentes aos -Cofres Públicos Estaduais e distraído, em
proveito de outI"élm, determinadas importancias, tudo no total
de 63 :764$000, correspondentes a vales fornecidos por sua
ordem a funcionários e a pessoas extranhas ao serviço e
quantias em seu poder e, ainda, por haver consumido grande
quanUdade de gasolina por conta do Estado e utilizado vários
automóveis do Departamento em campanha política em pl'ól
de sua candidatura e propaganda dos princípids par{,.~dários

qUe defendia, para ~ujo êxito empregoufuncioIlJários públi
cos seus subalternos, em contínuas e demoradas excursões
pelo interior do Estado, com evidente prejuízo e desorga
nização dos serviços a seu cargo, vem, por isso, o requeren
te perante VV. EEx. solicitar a necessária licença.

D.o total acima referido o indiciado restituiu, depois de
reclamada, a quantia de 22 :009$700, em dinheiro.

Afastado do cargo, o Departamento conseguiu rehaver
dos favorecidos pelo Dl'. Virmond outras parcelas, havendo,
porém, um saldQ de, aproximadamente, 25 :000$000, contra
o erário público •

.A.ssen~e -êste pedido nas provas cQlhidas no processo
de sindicancia instaurado por determinação da Secretária da
Agricultura do Estado, cujas peças principais ora se oferecem
por certidões extraídas dos respectivos autos.

Nestes termos, 'Confiante no alto critério de VV. EEx. e
no empenho qUe deve pairar nessa augusta Assembléia de
que se faça justiça, aguarda a autorização ora pedida. 

São Paulo, 4 de Janeiro de 1934. - Francisco de Bar
ros Penteado, 2° promotor público, em comissão."

Dos autos remetidos 'Constam, por copia, os depo'imentos
das 4a , 6a , 7a, sa, fia, 12a, 20a e 40a testemunhas ouvidas
no processo de ·sindicancia mandada proceder pelo Sr. Se
crefJário da Agricultura no Departamento Estadual do Tra
balho'; um ofício da Comissão de .Sindicancia ao Secretário
da. Agricultura informando sobre as diligências procedidas;
um termo de comparecimento, exibição e declaração, datado
de 30 de AgOsto de 1933 em que consta que o Dl'. Frederico
Virmond de Lacerda Werneck compareceu espontaneamen
te á presença da Comissão de Sindicancia, em vista de ter
sido avisado pelo ~ai:x:a da Repartição que, na manhã do dia
anterior, ao exibir o saldo de caixa perante a mesmacomis
são, verificara uma diferença de 22 :009$700, valor que de
clarou em poder do diretor, por supriIQ.entos feitos, sem que,
~ontudo, exibisse os comproVantes, que declarou não pos
suir; que para. ressalva da sua responsabilidade tinha ido
o declarante depositar, em dinheiro, a soma acima referiqa,
que no mesmo ato entregou á 'Comissão, protestando por uma
perf~ita verificação dessa situação, em !face dos elemen
tos que .fosse possível colher, l)ara definir a responsabili
dade do declarante, se houvesse; e uma verificação da caixa,
procedida em 15 de Agôsto de 1933, em~ se apurou a
impdrtancia de réis 22 :009$700 em poder do diretor.
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.Na defesa escrita que apresentou perante a Comissão
de Polícia, o .Deputado Lacerda Werneck alegou, entre ou
tr:as .ct?usas, que não foi interrogado pela Comissão' de Sín
dlcancla, tendo comparecido espontaneamente perante a
mesma logo que te....e--oonhecimento de que se declarou em
seu poder, por suprimentos diversos, a importancia de
22 :009$700, para o !fim de entregar essa importaueia á alu
dida comissão, como o fez, e que os adiantamentos a fun
cionários da repartição são da responsabilidade nominal e
pessoal do diretor segundo os regulamentos, e que os mes
mos adiantamentos foram também feitos pelo diretor subs
tituto, funcionário êste que foi posto á disposição do Sr. In
terventor com todos os vencimentos.

tA. Comissão de Polícia, julgando, de acôrdo com as dis
posições regimentais, que á Assembléia cabe resolver sobe
ranamente sôbre o merecimento das provas e que as provas
fornecidas não autorizavam a concluir-se pela procedência
da denúncia, requisitou ao M. Juiz da 2a Vara. Criminal de
S. 'Paulo, por inter.médio do Interventor Federal, a remessa
de todo o processo de sindicancia, afim de poder devidamen-
te apreciar a espécie. .

Essa requisição a-pesar-de feita por telegrama e repe
tida em ofício n. 14, de 22 de Janeiro último, não foi até
esta data atendida.

Trata-:se, no caso, da imputação de Um crime <l.e pe
culato e, conforme têm decidido por várias vezes os nossos
tribunais, não é possível entrar na apreciação da responsa
bilidade penal de um acusado em crime dessa natureza sem
que haja a respectiva tomada de contas pelo tribunal admi-
nistrativo. -

Na hipotese em apreco, o que existe sôbre contas, entre
as peças do processo remetidas a esta Assembléia, é o termti
-de verificaçãl) da Caixa, procedida em 15 de AgÔ1!lo de 1933,
que acusa, a descoberto, a importancia de 22 : (}09$700 em
poder do diretor. Essa imporlancia, como consta do termo
de comparecimento, exibição e declaração de 30 do mesmo
mês, foi espontaneamente entregue pelo ex-direLor á Co
missão ide Sindicancia, sob protesto de melhor verificação
posterior .Pos.teriormente, foram ainda entregues á Comis
são de ,Sindicancia pelo ex-diretor vales representativos de
adiantamentos feitos a funcionários da :Repartição, na im
portan.cia de 7 :095$100.

Em sua ;própria SOlicitação de licença a esta Assem
bléia para instaurar processo criminal contra o Deputado
Lacerda Werneck, o promotor solicitante declara que, afas
tado do cargo, o Departamento conseguiu rebaver dos favo
recidos pelo Dl'. Virmond 'Ju~s parcelas do alcance impu
tado ao accusado•

..\cresce Que, de neÔrdo com cO Regulamento da Secre
traria da Agricultura de São Paulo, a qUe esLá sujeito o De
partamento Estadual do Trabalho, á sfndlcancla procedida
deveria seguir-se a -instauração - em tempo do competente
processo administrativo, para a devida apuração da res
ponsabilidade do acusado, facultada a este a defesa asse
gurada pelo mesmo regulamento, inclusive recurso com efei
to suspensório para o Presidente do õEstado. Das pel}as re
metidas não consta, entretanto, que dêsse mod.9 Se haja
procediõo. . .
. _o\ssim, a Comissão de Policia entende que os documen
·1,os que lhe foram presentes não autoZ'izam a Julgar proceãente
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deliberação da AssembJoéia a .que cabe julglá,-lo soberana
mente. - Antonio Carlos. - Thomaz Lobo. - Clementíno
Lisbôa. '

6

o Sr. Presidente - EstA finda a leitura do Expediente.

Tem a palavra o Sr. Costa Fernandes, primeiro orador
inscrito.

o Sr. Costa Fernandes lê o seguinte discurso: "Sr. Presi
dente, venho ocupar esta tribuna para d-efender a estabilidade
da familia brasileira, para combater o div6rcio.

A fôrça de afimdade, que atrae sexos, orientada pelos
princípios racionais da moral, tende a formação da faroma,
que é a celula mater da organização social.

Assegurar o bem estar, a felicidade dos cOnjuges, per
petuar através dos séculos o gênero humano, taís são as prín
cipai~fina1idades do casamento.

É no ambiente moralizado das monogamias indissoluveis,
que se encontra o viveiro de homens dignos que cresceram e
se educaram numa atmosfera sadia, onde os afetos dos pais
se cruzaram na constancia de seus ritmos.

Examinando-se a instituição do casamento nas socieda~

des cristãs, vê-se que a indissolubilidade do ~nculo matri
monial é um dos esteios em que assentam a sua felicidade e
a sua tranquilidade.

Nenhuma sociedade pode prosperar sem as garantias de
estabilidade, e, na sociedaãe conjugal, é condição essencial do
seu bem estar, motivo pelo qual deve repousar numa lei ga
rantidora da indissolubilidade do vínculo.

O SR. GUARAct SILVEmA - 'V. Ex. permite um aparte 'l
O SR. COSTA FERNANDES - Depois qut' fizer as mi-

nhas consideraçtSea. .
E foi por isso que Rui Barbosa considerou "a persfstên~

cia nessa reivindicação subversiva da felicidade do lar", CO
mo uma obcecação que têm os defensores da causa má. de
"nos inscrever, macaqueadores satisfeitos do protestantismo
germánico e da impiedade francesa, no róI dos povos civili
sados pela poligamia ocidental".

O SR. GUARAcf SILVEIRA - V. Ex. já me permite o
aparte, ou ainda não?

O SR. COSTA FERNAl'iTIES- Ainda não.
O SR. GUARAcf SILVEIRA - Então V. Ex. dará licenoa

para me retirar do recinto.
O SR. COSTA FERNANDES - V ~ Ex. poderá dar apu

tes quando eu já. tenha desenvolvido as minhas considerações.
. O SR. GUARAcf Sn..VEIRA - Interrompi' o' meu discurso

sÔbre o div6rcio anteontem uma infinidade de vezes, a cada
instante, para atender aos apartes, que me foram dados.
Visto que V. Ex. não me permite apartear quando oportu
noretirar-me-ei.

O SR. COSTA FERNANDES - V. Ex. poderá dar apar
tes logo que eu termine as considerações que venho fazendo
para completar o meu raciocínio '

O povo brasileiro defend.:, com o mais vivo interesse ~
suas prerrogativas de povo moralisado, de povo cat6lico, a
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quem o div6rc-io cansa a maior repugnancia, pois "degrada o
matrimônio aproximando-o do concubinato", no dizer de
Proudhon. .

Ao que parece, os apologistas da "poligamia sucessiva"
são influenciados por essa má literatura que nos enviam os
paises protestantes; e, na áncia pedantesca de revelarem os
seus progressos nas letras, receiam, como diz Rui Barbosa,
"parecerem atrazados pela fidelidade ás cousas antigas, e nês
te caso acabariam todos se envergonhando da língua, da re
ligião, da· hist6ria, da nacionalidade e do siso comum".

Sr. Presidente. Se é verdade que algumas nações da Eu
ropa e da América nos enviam elementos que vêm colaborar
conosco no progresso do País, não p,odemos negar que entre
êles se encontram alguns contatninados pelas molestias mo
rais de seus paises de origem.

COql o auxflio de oftalmologistas, n6s podemos imped~r

a entrada, no :Brasil, de portadores de traucomas, molestia
contagiosa que pode infeccionar a nossa gente. Entretanto
não possuimos aparelho capaz de distinguir os tráucomatosos
morais que vêm, dos paises protestantes, disseminar, no seio
do nosso povo, as idéias demolidoras da familia e da so
ciedade.

Nós. como legisladores, temos de auscultar a opinião pú
blica do País, temos de examinar· os sentimentos da naciona
lidade brasileira, e por ISSO não podemos aceitar a emenda
favorável ao divórcio a vínculo que representa o pensamento
de uma minorIa imponderável.

Sr. Presidente, lamento, sinceramente, que pessoas int~

ressadas, em parte por espírito de imitação, desejem implan..
tar, no nosso País, uma lei demolidÔra da família, porquê en..
tendem que devemos copiar servilmente tudo quanto se prá..
tica na França. na Alemanha e nos Est.ados Unidos.

Quando se vê o divórcio comtemplado na. legislação de
um povo, tem se logo a certeza de que êste povo entrou em
decadência moral, pela decomposição de sua sociedade.

Criada a instabilidade da família, a mulher cai do pe...
destal, para onde fôra elevada pela influência do cristianis...
mo. A rainha do lar jâ não tem os mesmos direitos. O seu
reinado deixou de ser vitalício para se tornar transitório.
A auréola luminosa, que lhe envolve a magestade da posil;âo
de esposa e de mãe, se triunfasse a lei do divórcio, tendia a
-extinguir-se, pois a mulher Se transformaria em simples
"máquina de prazer", na expressão de Afranio Peixoto.

Os divorcistas, apreciando casos concretos de infelicida
de de CÔnjuges, se esquecem da situacão dos filhos e da pro
jeção dos efeitos da dissolução do vínculo. sôbre a sociedade.

O SR. JoÃo VILASBOAS - O nobre colega aâ licp.nça pa
ra um aparte? Não é preferível que êsses filhos vivam em
meio diferente daquele em que comec;3.t'aID sua existência, a
se conservarem num atnbiente de constantes lutas e diver-
gências? :

O SR. COSTA FERNANDES - Mas êsses casos de luta
são raros.

O SR. JoÃo VILASBOAS - Não são tão raros. E são da
máxima impor!ancia.

O SR. COSTA FERNANDES - Na formação da família,
aqueles que pretendem constituí-Ia, devem examinar, com o
maior cuidado, as qualidades do companheiro, antes de atar
os laços que serão illdissoluveis.
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Mas, na vigência de uma lei que permita desfazê-los em
qualquer momento, os escrúpulos desaparecem, e as precipi
tações se podem dar, podendo o casamento transformar-se em
um comércio e ficar sujeito ás mais torpes explorações.

Sr. Presidente, a mentalidade divorcista é uma coisa pe
rigosa. Respirando êsse ambiente, aparecem manifestações
originais. É o caso de uma mãe, referido pelo Conde d'Hau&
sonville, que observando as inclinações de sua filha para um
casamento inconveniente, lhe advertira, explicando-lhe os
seus receios. A filba respondeu: "Que mal, mamãe! se não
me der com o meu marido, manda-Io-ei passear". A idéia de
passar por mais de um leito, de ter de pertencer a mais de
um homem, já não causa repugnancia a essa moça, criada
num meio corrompido pelo divórcio.

li: interessante apreciar a opinião de alguns divorcistas,
quando pretendem fazer acreditar que a mulher ficará me
lhor amparada com a lei do divórcio. Entretanto, com o pre
dominio de tal lei a vítiI:na seria de preferência a mulher,
pois os seus encantos não resistiriam a essas sucessivas li
gações.

Sr. Presidente. O divórcio tem sua origem na corrupção
dos costumes, é contrário á moral, ao bem estar da sociedade,
é um excitante perigoso ás discórdias dos lares, nenhuma lei
o pode justificar perante a religião, a filosofia e o dirait.o.

Não é encarando sómente sob o ponto de vista moral que
o divórcio se apresenta, aos nossos olhos. como cousa preju
dicial aos interesses da colectividade.

Tendo diante de si a lei do divórcio, os pais, dominados
por caprichos que se podem originar até de coisas sem im
portancia, dão expansão aos seus temperamentos, sacrifican
do a prole, privando os filhinhos de um ambiente de afei
ções, para, desagregando-se, constituirem novos lares.

Os filhos sofrem profundamente, porquê passam a vi
ver em ambiente que já não tem para êles o mesmo encanto.

Ninguem ignora a inconveniência do porte de armas.
Amigos, ligados, ás vezes, por afeições mais puras, podem
numa discussão que seria sem consequências se um dêles não
tivesse uma arma ao lado, práticar um crime e sacrificar o
seu futuro. Sem fazer referências ao& casos em que êsses
atentados são oriundos do abuso de bebidas alcoolicas, nós
vemos que êles se repetem com certa frequência.

O divórcio é tão prejudicial ã sociedade, quanto o uso de
armas o é aos indivíduos impulsivos.

Questões que poderiam ser resolvidas pacificamente en
tre cônjuges, um mal entendido, por exemplo, atingem, t.s
vezes, a proporções de incompatibilidades, excitados no mo
mento da cólera pelo recurso do div6rcio. E êsses casos pre
judiciais, nocivos, têm como principal vítima a prole in:ie
tesa, cujo caráter se não pode formar, cujas _faculdades se
não podem desenvolver, pois para isso se faz preciso um am
biente moral elevado.

Para. que os. vínculos da afeição po!sam estreitar os
membros da família, para que as famílias possam manter a
solidariedad~ necessária ao engrandecimento da pátria, para
que a moralidade se perpetue entretodos, é necessário a in-
dissolubilidade -do casamento. ~ ~

Na vida em comum, para que não seja perturbada, para
que se firme a harmonia, é necessário que cada um domine
os seus impulsos, numa tolerancia que enobrece, porquê re
presenta de certa forma um sacrifício.
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E é desgastando as arestas de possíveis divergências, re

sultantes de expressões mal refletidas, ou da diferença de
temperamentos. que os cônjuges conseguem a harmonia que
dá bem estar e tranquilidade ao lar. A lei do divórcio, longe
de facilitar êsse desgastamento de arestas, torna-as· mais
agudas, favorece o desencadear de paixões.

O divórcio determina a corrupção, que se propaga, ver
tiginosamente, nas sociedades decadentes. Só os organismos
em dissociação podem abrigá-lo.

SI' . Presidente, quando os membros de um organismo
não são vitalisados pela irrigação sanguínea, a mortificação
aparece, a gangrena0 é consequência fatal. Nos organismos qO
ciais essa irrigação só pode ser efetuada, sob a influência da
moral cristã. Sem esta, os organismos, fatalmente, chegam á
gangrena, pela depravação, pela libertinagem, pela devassi
dão, pelo deboche. por todos as misérias enfim.

O divórcio rebaixa o homem nivelando-o aos animais in
feriores: é um tóxico perigoso para o matrimônio, pois co
loca a prole sob uma ameaça constante.

É verdade que em certos casos especiais o coração de
quem observa não pode (:eixar de sentir um verdadeiro pe
zar pela infelicidade dêste ou daquele casal. •• Em tais sitna
çõel';. devemos refletir nas ponderações do Dr. Esmeraldino
Bandeira, que diz: "fôrça é preferir os naufrágios solitários
de cônjuges infelizes ao naufrágio maior e coletivo da fa
mília" . _Clovis Bevilaqua, defendendo a monogamia acres
centa: '"'A humanidade partiu da indisciplina das relações
sexuais para sua disciplina, em via progressiva de perfeição,
para melhor acentuar-lhes a moralidade e dignificá-las, fi
xando-se na monogamia que s6mente atinge á plenitude da
sua pureza, com a indissolubilidade do vínculo matrimonial.
~ a marcha natural da dispersão da unidade, do chãos para
o cosmos, da animalidade originária para a socialização es
piritual"•

Só a mão implacável da morte deve separar os roÔn-
juges. _

Para que se possam preparar leis sociais, é necessário
que se estude a índole, os habitos, os costumes, o caráter do
povo em que elas tenham de influir. ~ preciso que .!le es
tude a psicologia dêste povo, suas tendências. suas inclina
ções.

O SR. JOÃo VILASBOAS - A sociedade brasileira exige o
divórcio como necessidade imediata para sua perft'lição
moral.

O SR. COSTA FERNANDES - Protesto.
O SR..JoÃO VILASBOAS - Na falta do divórcio, t:lralica- .

se a anulação de casamento. É o que se generalizou por ai.
O Sft. ARRUDA FALCÃo - É uma fráude êsse expediente.
O SR. JoÃo VILASBOAS - É o substitutivo da m~dida

legal que não existe.
O SR COSTA FERNA1'\DES - O divórcio não pode me

drar na sociedade brasileira. E os que o defendem não pos
suem sentimentos católicos, que são os que dão ao homem
intransigência· nos princípios d!l moral "e confiança nas re
soluções supremas da Igreja.

Pode-se aferir o grau de moralidade de uma sociedade
pelo número de casos de divórcio que ela apresenta.

Sr. Presidente. Encarando o casamento sob o ponto de
vista do direito. com a legislação em vigor, Clovis Bevilaqua
diz: "Duas são as objeções principais que se levantam contra
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a indiSisolubilidade do matrimônio. Uma invoca a liberdade
humana que o vinculo matrimonial constrange, se lhe atri
buem a perpetuidade . Pretende a outra que do caráter con
tratual do casamento resulta, necessariamente, a possibilidade
do distrato".

O SR. JOÃO VILASBOAS - O nobre colega não acha que,
sendo o divórcio matéria de Direito. Civil, não deve figurar
em nossa Carta fundamental, ficando reservado para o Có
digo Civil?

O SR. COSTA FERNANDES - A primeira objeção não
resiste á crítica "porquê se valesse em relação ao matrimô
nio, - é ainda Clovis quem o diz - devia valer em relação a
todos os atos da vida civil, e neste caso, deixaria de haver di
reito, que, dirigindo e contendo as atividades, segundo o exi
gem as condições de vida do organismo social, limita a liber
dade de ação. Nesse caso não haveria organização social, por
quê essa pressupõe o direito. Nlio se concebe vida social sem
direito, que é a fÔrC}a dentro da qual ela existe." "A liber
dade de pensamento não encontra limites sinão na própria ra
zão; goza da maior amplitude, porquê a ninguem j,lrejudica.
A liberdade de a~ão, porém, há de ter necessariamente os li
mites que as necessidades de coexistência impõem."

O que se vê, o que se sabe, o que se observa, é que essa
liberdade viria prejudicar o organismo da nossa sociedade,
não podendo, portanto, esta ficar sob a dependência do pensar
de cada um, com suas idéias extravagantes uns, com suas ten
dências imorais ou poligamicas outros.

O SR. JOÃOVILASBOAS - Não há imoralidade no divórcl<l.
Os países mais moralizados no mundo o mantêm na sua le
gislação.

O SR. ARRUDA FALCÃo - V. Ex. permite um aparte 'l
Desejo fornecer subsídios em apóio da doutrina de V. Ex.

O SR.. COSTA FERNANDES - Permita o nobre colega
que eu termine a citação de Clovis Bevilaqua.

Examinando o que se diz em relação "ao caráter contra
tual do casamento". e considerando o interesse vital das so
ciedades em tais contratos, Clovis estuda as variedades dos
contratos: os patrimttnials,os pessoals e os sociais, e ilumina
o assunto com estas palavras magistrais: "O matrimônio é.
a um tempo, contrato pessoal e social. Importa dizer que, se
os indivíduos são livres para contrair o matrimônio, não po
dem ter a mesma liberdade para dissolvê-lo, porquê não estão
em causa exclusivamente os seus interesses; mas, igualmente.
o de outras pessoas e o da sociedade em geral. Se, portanto.
é mais conveniente á vida social, ao seu desenvolvimento de
cultura, moralidade e pureza, estabelecer a indissolubiliàade
do matrimônio, não se desnatura com isso a feição contratual
dêssp. ato, no momento <ie sua celp.b'l.'ae!o. li .

O SR. JOÃo VILASBOAS - A situação de felicidade do ca
sal não depende do contrato de matrimônio.

O SR. COSTA FERNANDES - Sr. Presidente, para nós
católicos o matrimÔnio é um sacramento.

O SR. JOÃo VILASBOAS - Isso para a minoria católica do
Brasil. que não aceita o divóreio. .

O SR. GonoFRlmo VIANA - Ninguém pode contestar q:le·a
quasi totalidade da população brasileira é católica.

O SR.. .AB.R.UDA FALCÃo - Os eat6üeos são a maioria do
o:Brasil.

O SR. COSTA FERNANDES - Sr. Presidente, para nós
eatólicos o casamento· é um sacramento. e por isso mesmo os
matrimônios são indissolúveis -quod vinculum".
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Desde os primeiros tempos do cristianismo, a Igreja em
penhou-se para que o casamento fosse indissolúvel, pugnan
do pelo dógma que o Conçílio de Trento estabeleceu de uma
maneira dfinitiva, proibindo o divórcio que é contrãrio á
moral e prejudicial ao futuro da prole.

O SR. ARRUDA FALcÁo - Ao ato matrimonial, que é es
sencial para a ordem da família, se submetem todos os inte
resses particulares. Diante do estatuto da associação, desapa
rece o arbítrio no contrato individual. Eis aí uma justificativa
jurídica da indissolubilidade do matrimônio.

O SR. JOÃo VlLASBOAS - V. Ex. coloca a questão sob o
ponto de vista do interesse social. Sob o prisma legal, entre
tanto, não é isso que se dá. O orador encara o problema se
ctariamente.

O SR. COSTA FERNANDES - Agradeço o aparte do no
bre colega Arruda Falcão, que empresta grande brilho ás mi
nhas desalinhavadas palavras.

O SR. ACIR MEDEIROS - Dá grande brilho, porquê é favo
rável ás idéias de V. Ex•••

O SR. COSTA FERNANDES - Considerar o casamento
um SImples contrato, estabelecer na relação entre dois sêres
que se unem, possibilidades de modificações que nivelem o ato
mais importante da vida do homem a uma simples transação
- uma espécie de contrato comercial, firmado enquanto bem
convier, será. rebaixar a espécie humana.

Roosevelt, magistrado americano, considera o divórcio
uma maldição e uma excitação á imoralidade.

Joseph Monchaver, Juiz do Tribunal de Nova York, clas
sifica-o de "flagelo que ameaça a nação" e aconselha abolir
a lei que o permite.

Mr. Carey, antigo Governador de um dos Estados da
Confederação Americana, aterrado pelos desastres que êle
ocasiona, chama-o de "chaga que corrói as entranhas ameri
canas e inutiliza as mais acertadas disposições do govêrno
para defender e amparar a sociedade".

Noah Davis, magistrado americano de grande reputação,
pelo seu saber e pelo seu amor á justiça, julga o regime do
div6rcio "bárbaro e aviltante, pois alimenta-se de vicios que
se propagam de uma maneira assustadora".

Para o sábio polonês Dr. Abraham "o div6rcio é uma ver
dadeira peste social, e ainda a história do mundo não apre
sentou um s6 exemplo de um povo que floresça e progrida,
sob os principais aspectos da vida social, com uma legislação
em que vigore êsse tremendo atentado contra toda disciplina
da própria sociedade civil".

Leão Tavares Bastos disse: "O divórcio é a porta aberta
para o enfraquecimento da nacionalidade, como a sensuali
dade foi a dissolução do império romano. n

O SR. ALFREDo PACHECO - V. Ex. considera imoral a
instituição do desquite?

O SR. COSTA FERNANDES - Não, absolutamente não,
porquê o vinculo continua.

O SR. ALFREDO PACHECO - O desquite é quasi um di
v6rcio; é a separação de fato.

O SR. ARRÚDA FALCÃO - E o divórcio estabelece a poli
gamia sucessiva.
. O SR. COSTA FERNANDES - O que é uma vergonba.

O SR. Acm MEOEmos - Essa poligamia existe, mesmo
assim, e indecorosamente I
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O SR. COSTA FERNANDES - Sr. Presidente. O Padre
Coulet, que eletrizou o povo desta capital, nas suas confe
rências magistrais, doutrinou: .. Efetivamente importa
notar antes de mais nada que o contrato de casamento 'lUe
dá origem á sociedadt' conjugal, não é de modo algum,
mesmo sob o ponto de vista do direito natural, assimilável
a um contrato cvil ordinário. As obrigações que impõe são
de natureza de tal modo delicadas e íntimas, têm repercus
são de ordem fisiologica .e moral de tal modo profundas e
lõlecretas, supõem e mantêm sentimentos afetivos tão pene
trantes e suáves arrastam, -enfim, inúmeras responsabili
dades, que já por todos êsses titulos, o contrato que as fez
nascer, separa-os nítida e radicalmente de todos os demais."

Em 20 anos o flagelo atirou ao maIS triste abandono
1.341.800 crianças nos Estados Unidos. Na França a pra~

do divórcio tem feito grande número de vítimas. Em 1885
o número de divorciados era d.J :".277; a cifra se elevou a
21.033 em 1924, e daí por diante continuou em progressão
assustadora.

No tribunal do Sena, os juízes simplificaram o processo,
reduzindo-o a um simples inquérito.

Na assembléia de França, Regnaud, revoltado pelos ~u

cessivos desastres da lei imoral, que implantou o divórcio
no país. usou estas palavras: "Cidadãos filhos do pensamen
to reV'Olucionário, que pode haver de mais imoral ao homem
que trocar mulher {lomo se troca vestido, e a mulher mudar de
marido como se muda de chapéo? Não é isso um attentado á
dignidade do casamento?" A lei do divórcio, acrecentou:
.. é mais uma tarifa de agiotagem do que uma lei. O casa
ment:> não é nêste momento senão um motivo para expecu..
lação. Toma-se uma mulher como uma mercadoria, calculan
do os lucros que pode dar e se desfazendo dela logo que não
proporcione mais interêsse". Secundando a ação de Regnaud,
o Deputado Delivile, na mesma sessão, depois de atacar os
costumes da época, t~rminou o seu brilhante discurso com
estas palavras de fogo: "É preciso acabar com êsse mercado
de carne humana que o divórcio introduziu na sociedade
francêsa."

Y'artinho Garcez, no :Senado da velha República, com
o seu verbo fulgurante, defendendo um projeto do div6rcio,
acrescentou: "eu assim procedo unicamente como satisfação
á minha conciência jurídica". É o estribilho I A moral cristã,
que irradia luz há 2 mil anos, é fixa e invariável como o
sol, e se não pode dobrar ás conciências juridicas. que, como
as ondas do oceano, flutuam e se modificam com as marés.

"Os conjuges não são dois. mas um só ente. Não pode,
pois o homem dividir o que Deus uniu." .

O SR. JoÃo VILASBOAS - V. Ex. se rebela contra o dI
v6rcio como se êle fosse obrigat6rio, quando é facultativo.

O SR. COSTA FERNANDES - Sr. Presidente, Leão XIII,
um dos maiores estadistas da Eur()pa, disse que "o div6rcio
é sementeira de discórdia entre as famflias, e mais do ~e
tudo, aviltante da dignidade da mulher, que será exposta,
pela fOrca da natureza corrupta, á mercê da volubilidade, das
paixões de entusiaSmo ou de despreso d~s.homens." .

O divórcio aparece nas atmosferas VICIadas e camlllba
de braços dados com o seu irmão gêmeo - o suicídio.

O SR. JoÃO VILLASBOAS - O div6rcio evita o suic'dio dos
mal casados.

O SB. AcIR MEDEIROS - Restabelece a felicidade per--
dida.
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O SR. COSTA FERNANDES - Sr. Presidente. "O cris
tianismo - é opinião do sábio Padre Franca - rasgando âg
aspirações do homem os horizontes da eternidade, inoculou
l~e na alma a esperança, o vigor, a força para as lutas da
VIda; em face da adversidade o ~ristão não se avilta e fogef

mas enfeixo. as suas energias sobrenaturais, reage, combatef
triunfa." Continuando em brilhantes consideracões, acres
centa o mesmo sacerdote: "A destruição da pr6pria exis
tência não é s6 um crime, mas também a expressão de um
estado dalma, a revelação de uma conciência desalentada,
sem fôrças, para lutar com a vida, sem amor que sabe so
frer, que sabe confiar, sem fé que sabe crêr nas sanções do
alem-túmulo; é o expoente da irreligiosidade.~ .

O Sr. CARLos REIS - Se V. Ex. dá licença para um
e::ltemplo eu o cito: o inglês passeia com a noiva um ano e
ela volta íntegra; o brasileiro, ás vezes, na segunda semana,
será obrigado a casar.

O SR. COSTA FERNANDES - Não se póde negar, é fato
que não pode ser contestado - o div6rcio conduz, grande
número de vezes, ao suicídio.

Bonjean, ministro da justiça em 1891, em Franca, veri
ficou esta verdade. Em 1902, ainda em Franr:a, Legrand, ao
estudar os efeitos d!l. lei Nagact relativa. ao divórcio, chegou
a conclusões semelhantes ás de Bonjean, e fez ncsLe sentido
uma comunicação li Academia de Ciências Morais e PollLicos
de Paris.

"~ão admito dúvida - diz Sampaio Melo. divorcista es
t:remado e partidário do amOI" livre - n estatística mostra
que n um aumento de divórcios corrcsponde um aumento de
suicídios."

Si'. Presidente. Estudanào-sn a evoluçüo que sofreu
o Instituto do divórcio nos diversos países, observa-se a de
vastacüo que êlc tem produzido, e o fato eslá. despertando
n conciência dos JUI"istllS entre os povos mais adiantados em
civilizacão.

Um povo que tem verda.deiramente a nocão de moral.
não pode deixar de repelir o divórcio.

O SR. ACIR MEDEIROS - Aceitar o divórcio.
O SR. COSTA FERNANDES - Não posso conceber, não

posso acreditar que haja católico que deseje o divórcio. que
vai de encontro a um dos sacramentos da Igreja.

O Sa. ACIR MEDEIROS - Mas ninguém é obrigado a acei
tar; aceita quem quizer.

O SR. COSTA FERNAl\"DES - O espírito católico deve
pairar acima das misérias humanas, deve desejar a mora
lidade da família, e é por isso que me oponho á passagem
da emenda favorável ao diVÓrcio. que vem estabelecer a Cle
sordem na família e perturbar a felicidade dos lares.

O SR. JoÃo VILASBOAS - V. Ex. se coloca no ponto de
vista sectarisla dos católicos. .

O SR. ARRUDA FALcÃo - Para as classes inferiores, I)

divórcio é a porta aberta ao comércio de escravas brancas.
O SR. ACIR :MEDEIROS - Mas não há classes inferiores.
O SR. ÂRRUDA FALCÃO - Inferiores, culturalmente.
O SR. COSTA FERNANDES - Em lugar de divórcio,

O que precisamos é de medidas de saneamento moral. de
vendo os pais impedir que suas filhas frequentem teatros
e cinemas, nos quais o adultério represente assunto prefe-
"VOLUME XI 2
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rido das pecas e dos films, criando um ambiente prejudicial
á moralidade dos costumes. (}.[uito bem; muito bem. Pal-
mas. O orador é cumprimentado.) "

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Daniel de Car
valho.

o Sr. Daniel de Carvalho - Sr. Presidente. o temt>o que
me resta na hora do Expediente é por .demais exíguo para
que eu possa desenvolver a matéria que me traz á tribuna.
Pediria, portanto. a V. Ex. que me conservasse a palavra
para o Expediente de amanhã.

O Sr. Presidente - Restando poucos minutos para ter
minar a hora do Expediente, vou dar por terminada ames"
ma, passando-se á Ordem do dia.

O Sr. Presidente - Está finda a hora dest.inada ao Expe
diente.

Vai-se :passar á Ordem do dia. (Pausa.)

Comparecem mais os Srs.:

'Mário Caiado, Abel Chermont, Mário Chermont, Lean
dro Pinheiro, Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino Ma
chado, Magalhães de Almeida, Carlos Reis, AgenorMonte,
Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Leão 13ampaio, Figueiredo Ro
drigues, Martins Veras, Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira de
Sousa, Alberto Rosem, 'Üdon 'Bezerra, Herectiano Zenaide,
Pereira Lira, Barreto Gumpelo, :80uto Filho, Luiz Cedro,
Solano da Cunha, Mário Domingues, Alde Sampaio, Simões
Barbosa. Osório Borba, Humberto 'Moura, Leandro Maciel,
Deodato Maia, Marques dos Reis, Clemente Mariani, Home
ro Pires, Manuel Novais, Gileno Amado, Francisco Rocha,
Paulo Filho, Fernando de Abreu, ,Carlos Lindenberg, Rui San
tiago, Miguel Couto. Nilo de Ah'arenga, João Guimarães,
Prado Kel1y, César Tinoco, Alipio CosLallat, José Eduardo,
Gwyer de Azevedo, F,ábio Sodr~, 'Cardoso de Melo, Melo Fran
co, Ribeiro Jünqueira, José Braz, Negrão de Lima, Delfim
Moreira. João Penido, João Beraldo, Celso Machado; Licurgo
LeHe, Campos do Amaral, Bueno Brandão, Jacques Monta]l
don, Plínio Correia de Oliveira, Alcantara Machado, Rodri
gues Alves, Morais Andrade, Vergueiro ·César, Zoroastro Go~

veia, Cincinato Bra.ga, Abreu Sodré, 'Carlota Queiroz, Cardost\
de Melo Neto, Morais Leme, Henrique Bayma, José Hono
rato, Nero de Macedo, Francisco Vilanova, Plínio Tourinho,
Lacerda Pinto, Adolfo Kônder, Carlos Maximiliano, Maurício
Cardoso, Demétrio Xavier, Ascanio Tubino, Pedro Vergara,
Argemirá Dorneles. Acir Medeiros, Ferreira Neto, Mário Ma·
nhães, Valter Gosling, Augusto Corsino, Pacheco e Süva.
Oliveira Passos, Daví Meinicke, Nogueira Penido. (97.)

Deixa...-n .de comparecer os Srs.:

'Rodrigues Moreira. Freire de Andrade, 'Valdemar Falcão,
Veloso Borges, .João Alberto, Augusto Cavalcanti, Pereira

'Carneiro, Olegário Mariano, Oscár Weinsehenk. Pandiá Ca
lógeras, Aleixo Paraguassú,. Belmiro de ~edeiros~ Te~tônio
Monteiro de Barros, Antômo Covelo, AsSlZ BraSIl, Gllbert
Gabeira, Martins e Silva, Armando Laydner (19).
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ORDEl\! DO DIA

o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de 235 81's. Deputados.

7

Continllação da. discussão única do projeta
de 1'esolução, n. 5, de 1934, alterando o capítulo
do Regirnento Interno, relativo á discussão e vo
tação do projeto de Constituição, e dando outras
providências (em virtude de urgência) •

O Sr. Presidente - Entra em discussão o pl'oieto.
Acham-se sôbre a mesa emendas, que vão ser lidas.

São. sllccessivamente. I idas. apoiada.:! e pos
tas, conjuntamente,~m discussão as seguintes

EMENDAS AO PROJETi, DE Rl':SOLUÇ,\O ~o 5. DE 1934

(j)iscussão única)

N. 1

Emenda ao arL 3" do Projeto de resolução rI. 5
verificada, desta forma, etc.

Faça-se ponto depois de: "uma única discussão"'.
:Suprima-se o resto.
Sala das Sessões, Março de 1934.-Henrique Dodsworth.

- J. J. Seabra. - Aloysio Filho.

N. 2

Emenda ao art. 50 do projeto de resoluoão n. 5 - En-
cerrada a discussão do projelo, etc. .

.,substilun.-se pelo seguinte: "cncerrada a discussão do
projeto, será êste, com as emcndas. enviado á. Comiss~o
Gonstitucional, que interporá o seu parecer dcntro do pr3;zo
de 8 dias"'.

Sala das Sessões, Março de 1~34.-Henrique Dodswortk.
- J. J. Seabra. - Aloysio Filho.

N. 3

'Emenda ao art. ~o do projeto de resolução n.5 - Findo
êste prazo. etc.

-Suprima-se a expressão final u e não devendo a mesma
votação se prolongar por mais de .4 sessões". .

Sala das Sessões, Março de 1934.-Henrique Dodswortk.
_ J. J. Scabra. - Aloysio Filho .

N. .&

Emenda ao § 2° do arL 7° do projeto de resoluc;ão n. 5.
- Os pedidos de deslaque, ele •••

Suprima-se.
Sala das Sessões, Marco de 1934.-Henrique Dod8wortk.

- J. J. Seabra. - :Aloysio Filho. "
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N. 5

Emenda ao art. 11 e seu § UnICO do projeto de reso
lução n. 5. - lO Presidente da Assembléia, usando da atri
buição, etc.

Suprima-se.
Sala das Sessões~ Março de 1934.-Henrique Dodswortk.

:.-. J. J. Seabra. - Aloysio Filho.

Justificação

O artigo é desnecessário por constar do Regimento.

N. 6

Emenda ao art. 12 e seu parágrafo, do projeto de re
solução n. 5. - .se os prazos consignados neste capítulo, etc.

.Suprima-se.
Sala das Sessões, Março de 1934.-Henrique Dodswortk.

- J. J. Seabra. - Aloysio Filho.

8

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Ho
rácio Lafer.

o Sr. Horacio Lafér - Sr. Presidente, a Assembléia
ouviu ontem a brilhante declaração de voto da bancada de
São Paulo, proferida pelo seu eminente e preclaro leader, o
professor Alcantara Machado.

Seja-me permitido hoje encarar a questão por outra fa
cela, igualmente comprobatória da razão que assiste a .s. Pau
lo e aos Deputados que estão apoiando o parecer da Co
missão da Policia desta Casa.

Não ditam as minhas considerações imperativos jurídicos
ou políticos, nem razões de' tranquilidade pública, porquanto
a estas, 81'. Presidente, eu responderia que confio cegamente
que o patriotismo de todos os civis e de todos os militares
sabe que agitar ou convulsionar o Brasil, mais uma vez, é ar
ruiná-lo para sempre.

O prisma através do qual a minha opinião se alicerca é
decorreute de uma séria advertênci::t da nossa balança de pa
gamentos para o ano de 1934, que demonstra cabalmente mi
litarem a favor das medidas pleiteadas razões de ordem finan
ceira do mais elevado interesse nacional.

Vou prová-lo, Sr. Presidente.
A nossa balança de pagamentos para o ano de 1934, eu

a calculo da seguinte forma:
Serviço de dívidas externas federais, estaduais

e municipais . •......•................ t $.000. OUO
Serviço acordos americano e inglês sôbre atra-

sados . . .
Despesa ouro da União no estrangeiro .
Importação L 28.000.000 ouro (igual 1933) ..
Remessa juros, dividendos, etc, de firmas e

empresas estrangeiras .
Cambiais para viagens .
Renda de residentes no estrangeiro .
Remessa de colUnos estrangeiros........•....

e 64.800.00:)
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Exportacão . . .
Entradas de capitais .
Entradas através do corpo diplomático estran-

geiro . . .

f: 54.000.000
~ 1.000.000

f: 1. 000.000

~ 56.000.000

Depreende-se, Sr. Presidente. que, a-pesar-de severíssi
mas restrições camciais, das dificuldades de remessas. do
acôrdo com os credores estrangeiros e do otimismo com qt1e
procedi aos cálculos, a balança de pagamentos neste ano tm.·á.,
no mínimo, um deficit de oito milhões de libras.

Não será no aumento de exportação, que mesmo verifi
cado, traria um acréscimo correspondente de importação,
que despontará tão cedo o remédio salvador.

Restam-nos dois caminhos a animarem as nossas espe
ranças: empréstimos e entrada de capitais estrangeiros apli
cados no desenvolvimento das nossas riquezas. Empréstimos
defensáveis, quando honestamente contraídos. úteis. quando
produtivamente aplicados. não os teremos proximamente. Mas
o que é possível, o que é provável. o que é mesmo certo. dian
te da instabilidade reinante no Velho Mundo, é qne vultosos
capitais. que lá jaum amedrontado::; e adormecidos, encami
nhar-se-ão para a nossa terra, atraídos pelas nossas inaudi
tas possibilidades.

O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. vai permitir um aparte:
o País :precisa voltar á or{}em e á normalidade constitucional
mais para o desenvolvimento do crédito interno e das ativida
des gerais do que com o olhar no capital estrangeiro, que tem
sido para n6s contraproducente.

O SR. HORACro LÁFER - Não estou de acôrdo com
V. Ex., porquanto oriento a minha argumentação pelo pris
ma da nossa balança de pagamentos.

O SR. ARRUDA FALCÃO - A nossa balança de pagamentos
depende da nossa produção. O capital que exisle internamen
te no País incrementará a produção.

O SR. HORÁCIO LAFER - Perdoe-me V. Ex., mas o no
bre colega está confundindo outros aspectos com a balança
de pagamentos, que é coisa diversa.

O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. poderá dizer que estou
confundindo, mas s6 me convencerei disso, quando me de
monstrar que a balança de pagamentos de· uma nação não se
prende, absolutamente, ao desenvolvimento de sua riqueza e
de sua equidade de produção.

O SR. HORÁCIO LAFER - Prnnde-se. mas não exclusi
vamente. A condição máxima para o problema na nossa ba
lança de pagamentos -é a entrada de ouro no País.

O Sn. ARRUDA FALCÃO - E como virá êsse ouro, sem a
exportação?

O Sn.. HORACIO LAFER - Seria o ideal. mas .lã disse,
.a.ntes, que não podemos contar com o aumento de exportação.
tão cedo, para resolver êsse grave problema. Precisamos ver
quais as providências possíveis para remediarmos n sjtua~ão.

O SR. ARRUDA FALcJ\:o - Incrementar a produção.
O SR. HOR.4..ClO LAFER - A mais provável nestes pró

ximos tempos é a entrada de capitais estrangeiros, interessa
dos pelas nossas possibilidades.

O SR..ARRUDA FALCÃO - Essa é a mais nociva. porquê
drenará depois para <> exterior os melhores reI\dime;tt~s ~?
Pais. : ,: 1;' . gl



-22-

O SR. HORÁCIO LAFER -:tase fato, porém, s6 se dará
com o País constitucionalizado, ·sob o império da lei, livr.e de
poderes discricionários e de possíveis arbítrios pessoais.

O Sa. ZOROASTRO GOUVEIA - Aliás, é especiosa a argu
mentação do orador, porquanto não é constitucionalizando de
maneira ilegítima e apressada o País, que se garante e man
tém a le~; ao contl'ário disso, estabelece-se desde o início â
ferida que há de esgotar a autoridade. Os estrangeiros não
são tolos. .

O SR. HORÁCIO LAFER - A crítioa de V. Ex. tem a
eiva de suspeição de quem,. nesta Casa, sempre procurou
subverter e jâmais construir. o

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - É um argumento completa
mente ad-hominem, que não está á altura da inteligencia do
orador. . _

O SR. HORACIO LAFER - É o argumento que paira no
ar, argumento de toda opinião pública doPais.

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - O próprio· Stalin, o mais
vermelho dos comunistas, pode ter argumentos que convençam
aos cap1talistas de Ma fé e de inteligência. Repudiar, in li
mine, os· argumentos de Stalin, é, pelo menos, dar prova de
intolerancia, senão de coisa peor.

O SR. HORÁCIO LAFER - Sr. Presidente, cada mês
que se passa, sem a Constituição, representa a agravação do
nosso deficit e a situação financeH'a do País enfraquecida~

O SR. TEIXEIRA LEITE - Muito bem.
O SR. HORACIO LAFER - Foi por isso que São Paulo

em coro, pelas suas classes trabalhadoras e conservadoras,
exigiu a Constituição; e é por isso que nós vemos, neste
plenário, São Paulo votando e defendendo todas as medidas
que visem o apressamento da elaboração de nossa Carta
Magna. .

Precisamos, Sr. Presidente, de uma Constituição que
garanta os direitos individuais, livre de extremismos; que
incentive os nossos empreendimentos; que assegure a nossa
tranquilidade legal; precisamos de uma Constituição que, no ,
estrangeiro, desperte novamente a confiança no nosso País,
nos nossos homens, nas nossa coisas.

O Sn. ZOROASTRO GOUVEIA - Isso nós não teremos, por
quê, no momento, s6 se visa o interesse pessoal de um can-

o didnto. Foi isso mesmo que provocou a revolta nacional de
1930.

O SR.. HORÁCIO L.U'ER - Não me movem, já o disse,
considerações de ordem política. Analiso, friamente, como
nm e.c:tudioso de nossas finanças. as p.xigênciasdas cifras
que estão nas nossas contas. (Muito bem.)

O SR.. ZOROASTRO GOUVEIA ~ As estatisticas são inter
pretáveis conforme os interesses de quem as. maneja. Todos
os tratadistas dessa ciên.cia dizem. logo de inicio, que ela é
perigosíssima, porquê, indiferentemente, serve a qualquer
argumentação.

O SR. HORÁCIO LAFER --Mais perigosa é a palavra.
Mais certo' será, Sr. Presidente, nos dirigirmos, nos

guiarmos pelas cifras, pelas estatisticas. ,
'. Cada delonga, nesta Assembléia, na elaboração de nossa

Màgna Carta -' já o disse, já o provei - é um adiamento
á obra de restauração financeira do País. E porquê '0 nosso
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Pais precisa. progredir e porquê a restauração financeira.
exige'de nós todos os sacrifícios, devemos votar a favOr do .
parecer da Comissão de-Policia, afim deQUeoPafs tenhaS:
mais imediata reconstitucionalização. (Palmas. Muito bem;
muito bem. O orador é cumprimentado.)

-O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Fernando Ma
galhães.

O Sr. Fernando Magalhães-Quasi invoco, Sr. Presidente,
o artigo regimental que dá ao Deputado a tnviolabilidade,
de uma vez que, POI" conta do uso e gozo.das atribuições
que me foram conferidas pelo eleitorado do Estado do Rio
de Janeiro, um jornal, órgão oficial de partido, colocando
me, honradamente, ao lado do Sr. General Manoel Rabelo,
me prometeu uma agressão física. Refiro-me ao jornal "A
Federação", órgão do partido situacionista do Estado do
Rio Grande do Sul, ao qual, naturalmente, ao lêr· a ameaça,
respondi com um telegrama: "Aguardo o cumprimento da
ameaça. "

O SR. ViTOR RUSSOMANO - V. Ex. dá licença para um
aparte?

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - V. Ex. vai cumprir
a ameaça?

O SR. ViTOR RUSSOMANO - Então. V. Ex. não dá. li
cença?

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Se é para cumprir
a amea(:·a, não. (Risos. )

O Sn.. ViTOR RUSSOMANO - Digo que êsse artigo a que
se refere o telegrama, pode ser um artigo ::-de colaboração e,
portanto, não ser atribuído no jornal "A Federação".

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Tenho, todavia, além
do consôlo do aparte do nobre Deputado, a possibilidade de
fazer a declaração de que, no ano de 1926, dêsse mesmo jor
nal, "A Federação", ,na última coluna da. sua primeira pá
gina, tida por todos, na época. como lugar de honra - me
reci, em toda a coluna, magnlfica apreciação pessoal.

O SR. Virron. RUSSOM_\.~O - Muito justa.
O SR. FERNAl\TJ)O l\1AGALHÃES - Era no belo tempo,

"regnante Borges.•. n (riso.) Não sei se mudaram os redato
res, mas, deve ter mudado o pensamento da redação.

O SR.. VÍTOR RUSSOMANO - V. Ex. continua a gozar da
mesma admiração. -

O; SR. FERNANDO MAGALHÃES - Sr. Presidente, aqui
estou no cumprimento dêsse mesmo dever, avisando a to
dos que não trago armas. mas também não tenho vicioso
Posso morrer, por conseguinte, serenamente, seguro de que
conto com a misericórdia divina. Outros que possam sentir
a mesma tranquilidade. ,- ..-

UM SR. DEPUTADO - Qual a agressão de que foi V. Ex.
ameaçado?

O SR. FERNANDO l\IAGALlUES - Uma agressão in-
fantil. (Riso. ) _

Sr. Presidente, quero começar a minha crítica ao tra
balho da Comissão de Políc~a, rendendo uma homenagem que
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o meu velho espírito liberal manda tributar ao eminente
funcionário desta Casa, o Sr. Dto Prazeres, que, encarregado
pelo Govêrno e pelos seus representantes, de elaborar um
Regimento Interno para esta Assembléia. deu aos 81's.
Deputados todas as liberdades, todas as larguezas, não des
cendo, absolutamente, á preocupação nem de reduzi-los, nem
de amesquinhá-los. Na hora em que nos asfixiam as ur
gências, cumpre agradecer a essa figura culta, simpática do
Sr. Oto Prazeres a magnanimidade com que nos tratou e a
generosidade que nos concedeu. Não quero, porém, deixar,
tampouco, de manifestar o devido apreço a V. Ex. que, por
obrigação do cargo e do ofício, teve de sentir opinião sôbre
a indicação do Sr. Medeiros Neto, e soube tirar de cima de
si toda a responsabilidade do parecer, quando disse: - "A
Comissão de Polícia, atendendo ás sugestões provindas da
quasi totalidade dos 81's. Deputados ... " Por conseguinte,
V. Ex. não tem responsabilidade no parecer da Comissão.
Felícito-me por ver que V. Ex. não desmentiu nem a tra
dição racial, nem a tradição política, para a qual, como daqui
a pouco vou ter ocasião de mostrar, V. Ex. apelará afim
de responder ao Sr. Medeiros Neto.

Feitas estas homenagens e estes agradecimentos, passo,
Sr. Presidente, a estudar, como me compete, a indicação Me
deiros Neto, começando por pedir preferência, na hora da
'Votação, para essa mesma indicação, uma vez que o seu au
tor, vindo aqui justificar o parecer da Comissão de Polícia, a
fez ressurgir. E - devo dizer - essa indicação era muito
mais sincera, muito mais positiva, muito mais leal, po!"qu~
mandava ir, imediatamente. ao fim claro, que está em todos
os pensamentos: a eleição do Presidente da República.

Faço, desde já, o requerimento de preferência para a vo
tação da indicação Medeiros Neto, porquê S. Ex. trouxe uma
contribuição magnífica contra o trabalho da Comissão de Po

. Hcia.
O Sr. Medeiros Neto, no seu discurso magistral, declarou

·que "a. Nação é testemunha do quant.o fizemos" - êle 
"por evitar, nesta primeira fase àps nossos trabalhos, toda e
qualquer discussão estranha á elaboração constitucional pro
priamente dita."

"Entretanto" - diz S. Ex. - "prematuramente foi ven
tilada a questão da eleição presidencial, e V. Ex., Sr. Pre
sidente, poderá avaliar quão nocivos seriam á discussão e
votação da Constituinte os dissídios consequentes a problema
tão eminentemente faccioso".

Então diz: "Uma solução se impunha, Sr. Presidente,
e esta era a de afastar a causa de toda e qualquer pertur
bação do ambiente" - afastar a. causa de toda e qualquer
perturbação do ambiente - "de tranquilidade e de paz, tão
necessário á elaboração da Constituição Federal".

E ainda: "Não havia outro recurso senão o de abordar
o problema de frente, afastando o pomo da discórdia com
a eleição imediata do Presiden.te da República, para o que
tinha e tem esta Assembléia competência irrecusável:'

Confessou, por conseguinte, o Sr. Medeiros Neto que
prematuramente foi ventilada a eleição presidencial, que há
um pomo de discórdia, representado por essa eleição, e que
ê preciso afastar êsse pomo de discórdia, essa pr~ocl!paç~o
eleito~l, porquê ela perturba os trabalhos constItUCIonaIS.
E, para afastar êsse pomo de discórdia, resolveu .0' Sr. Neto
"abordar o problema de frente".
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Eu deveria, talvez, senhores, não continuar minhas
apreciações, desde que o meu sentimento patri6tico se acha
profundamente alarmado com a questão de salvação nacio
nal, denunciada pelo Sr. Medeiros Neto.

Sr. Presidente, enrolem-se as bandeiras, rufem os
tambores, toquem os clarins a recolher. Periga o que? A
Nação. É caso de salvação nacional!

Enquanto discuto, peco aos excelentíssimos colegas,
aquf presentes. o favor de subscreverem, com 25 assinatu
ras, um requerimento SOlicitando uma sessão secreta para
conhecer onde está o inimigo, onde periga a Nacionalidade.

O assunto, evidentemente, tem os aspectos de uma gran
de calamidade. Trazido ao seio da Assembléia o espectro
dessa catástrofe e, todas as suas consequências, a salvação na
cional pede socorro pela bôca do Sr. "leader".

O SR.. ZOROASTR.O GOUVEIA - Periculum candidati in
moram.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES Deo gratial•••
(Riso.)

Ora, Sr. Presidente, quando o excelentíssimo Sr. Me
deiros Neto declarou, aqui, que a Assembléia tinha todos
os poderes para resolver as questões constitucionais, entrou.
numa série de considerações que não posso acompanhar,
porquê representam a sua magnifica erudição jurídica. Não
deixo, porém, de atender a êsses dois ou três autores cita
dos, a começar, naturalmente, pelo professor de Direito PÚ
blico da Universidade de Liége, que diz - e o Sr. Medeiros
Neto transcreve:

"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 funcio
namento."

Ainda mais, traduz a impressão de Franco de Sá:

"O poder constituinte é parcial ou geral. O par
cial, revisor ou reformador, se exerce na forma pres
crita na Constituição. O geral ou constituinte propria
mente dito, para fazer ou mudar a lei fundamental
não é regulado pela Constituição, está fora da previ
são e dos preceitos do legislador, naSCe da revolução
e s6 ela lhe pode impor limites."

Há, ainda, Sr. Presidente, a recordação de José BonI
fácio, "O Moço" (o que não consta do discurso de S. Ex.),
trazendo, talvez, certa complicação de datas. Se, entretanto.
ficarmos nessas duas citações, verificaremos que a questão
está tratada fundamentalmente nesta frase, já transcrita:

"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." .

Não tenho. Sr..Presidente. cultura jurídica para c;tis
cutir o assunto; mas, recorrendo á oração do Sr. MedeIros
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Neto, quando a esta Casa trouxe o projeto· que ratificava
os poderes ao Chefe do Govêrno Provisório, leio:

"Mas dizia eu, Sr. Presidente, com a instalação·
desta Assembléia não penso que para ela se tenha
transferido integralmente a soberania nacional."

O SR. MEDEIROS NETO - V. Ex. me permite um
aparte?

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Com muito prazer,
embora V. Ex., ontem, não tivesse a gentileza de consentir
nos meus. .

O SR. MEDEIROS NETO - Devo uma explicação. O meu
pensamento é Que para ela não se transferiu, integralmente,
o exercício da soberania nacional, porquê a soberania é uma
só, mas tem o seu exercício tripartido, no nosso regime
normal.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES -. É uma errata.
As erratas silo li salvação dos autores distraídos.

O SR. ZOl\OA8TRO GOUVEIA - A soberania tem a indi-
visibili,dade da. coisas inexfstentes... .

O BR. FERNANDO MAGALHÃES - Aceito a errata,
que retorOI o meu argumento.

O SI\. ZOl\OA8TRO GOUVEIA - A soberania é um sopro
que sempre produz tempestade no copo dágua da política
burguesa ••• (m808.)

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Agora, Sr. Presi
dente, ndmlro o sacrifício voluntário em que se colocou o
Sr. Medelroll Nolo, obrigado a uma solidariedade política
que Y. Ex. agradecerá, obrigado a transigir com os seus
conhecimenlos Jurídicos, a esquecer os _seus estudos histó
ricos, a de8prezar a tradição constitucional do. País .••

O SR. ZOI\OABTRO GOUVEIA - Muito bem.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - ... para vir tra

zer, aquí. a justificativa do ato da Comissão de Polícia, num
enunciado que 8e destrói qualquer que seja o ponto de vista
por que seja encarado.

Antes, porém. Sr. Presidente, uma alta questão, técnica,
a que não posso. fugir, me obriga a vir estranhar perante
V. Ex., pal'a quem pretendo apelar, esta apreciação, vamos
dizer, erótica e granguinholesca, traçada pelo Sr. Medeiros
Neto, em relaclio ao passado regime:

"É que - diz o Sr. Medeirõs Neto - esses ilus
tres brasileiros, esses grandes patri6tas da arrancada
de 30 têm a superstição de que todos os males da
antiga República, devem ser atribuídos, antes ao pacto
de 91; do que áqueles que o deturparaJJ?" - coram
populo - "áqueles que desvirginaram" - um deflo
ramento monstruoso - "essa Constituição, sem fecun
dá-la, mas prostituindo-a desde o primeiro instante"
- por quem? -c- "pelos pronunciamentos militares".

E uma acusncão histórica da maior gravidade. Milita
res são esses da arrancada de 30, a quem S.E:x:. diz que



atl'ibue todos os males á primeira Constituição Republicana.
Êles não podem ser responsáveis pelo desvirginarnento d~
Consti luição por todos os Constituintes 1

.E, o que é mais:

" . " nos pronunciamentos militares, nas inter
venções para satisfação dos apetites dos corrflhos po
líticos, e, finalmente, naquela mentira eleitoral, que
nos permite dizer boje que todos quantos exerceram
poderes eletivos naquela República não foram mais do
que detentores de fato desses poderes. Era o regime
eterno da ditadura, porquê era o regime eterno do
menosprezo á lei".

V. Ex., Sr. Presidente, que por esses processos eleito
rais trilbou todos os postos na política nacional, que alc.an
çou a presidência de um grande Estado, que foi Deputado.
Senador, leader, grande leader, V. Ex., evidentemente, tem
de responder ao Sr. Medeiros Neto, para não permitir que
S. Ex. diga ao Presidente da Assembléia, para se pagar da
obrigação em que se encontrou de definir o trabalho da
Mesa, que o mesmo é produto dessa Constituição' desvirgi
nada e, o que é mais, produto dessa mentÍra eleitoral, men
til'a que nos permite dizer que todos quantos exerceram Po
deres eletivos naquela República - e V. Ex. exerceu uma
porção- est.ão solenemente e desgraçadamente castigados.

Procurei a pessõa de V. Ex., Sr. Pr~sidente, pelo seu
maior relevo, pela sua maior graduação. Masolbo em redor
de mim e vejo nesta Assembléia outros tantos antigos depo
sitários de mandatos populares que deverão protestar. Vejo,
mesmo a bancada do Sr. Medeiros Neto a levantar-se numa
onda de velhos parlamentares que honraram esta Casa mas
que aqui estavam, no dizer do Sr. Medeiros Neto para exe
cutar as ordens de uma política baseada na fraude eleitoral!

Devo agora, Sr. Presidente, ir aos outros pontos da
justificativa do parecer da Comissão de Polícia, e esses pon
tos são os pontos históricos.

Ninguém pôs em dúvida, meus caros Constituintes, a
possibilidade das Constituições provisórias. O que se Pôs
em dúvida. foi que pudesse porventura vigorar o absurdo
tanto de um preSIdente constitucional sem Constituição,
como era o caso da inversão dos trabalhos, como de um pre
sidente definitivo através de uma Constituição Provisória 
uma função provisória e um funcionário definitivo. Não
é possível se admitir isso.

E, quando se pediu. o exemplo dessas hipóteses, os casos
históricos vieram á baila, .trazidos pelo Sr. Medeiros N.eto,
dentro de uma lamentável inverdade tanto de história dos
povos estranhos como de nOSsa própria história pátria.

Há de roê' permitir V. Ex., Sr. Presidente, que me de- '
more nesses argumentos, porquê são êles que robustécem a
minha opinião contra o parecer da Comissão de Polícia .

. Começo por declarar que, quando o Sr. Medeiros Neto
trouxe o exemplo do Chile e falou no Sr. B.a.mon, Freire,
disse que êsse homem. tinha sido eleito; êle fojaclamado
ditador supremo. E, o que é mais: falou numa Constituição
de 23, quando a .primeira ,Constituição, a; Constituição liberal
do Chile, é de 28~ e aÇ.o~tituição conservado~ é de 33. telido
Vigorado até a época dO, Presidente AIessandrI.
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Por conseguinte, essas informações não têm valOr, não
aproveitam ao que a Comissão de Polícia escreveu, ferem a
verdade histórica..

Depois veiu o exemplo do México.
O Sr. Medeiros Neto diz que, após a entrada do exér

cito francês, a 10 de Junho de ~8Q3, foi fundado o império
a 10 de Julho do mesmo ano.

Pobre Maximiliano, que levou ano e meio a reagir ás
imposições do general Dupuy e ás seduções do Govêrno Fran
cês que o queria aclamado s6mente em 16 de Junho de 1864!

E o interessante é que êsse Ramon Freire, proclamado
ditador supremo, fora de uma. Constituição, acabou exilado
no Perú... O nobre Maximiliano - fusilado ! ...

Que macabra preocupação de exemplos! (Risos.)
A frase dêsse pobre Afaximiliano, a quem o Sr. Medei

ros Neto atribuiu uma Constituição que não existiu, porquê
h que outorgou em 1864 n~o cog~tava nem de organização
administrativa, nem de representação nacional - a frase
constitucional de Maximiliano - quem sabe se verdadeira I
- é muito singela: "Constituição pressupõe oposição".

Sr. Presidente, ainda temos Tãiers, elevado á condição
de Presidente da República . Foi, por indicação de GrevY,
investido no posto simplesmente de chefe de govêrno, e,
mais tarde, conduzido ao título de Presidente da República,
mas Presidente Provisório porquê o artigo de lei proposto
pelo Deputado Rivet, foi imediatamente emendado: "os po
deres do Sr. Thiers duram enquanto dUl.'ar a Assembléia
Nacional". .

Era, por conseguinte, presiden~ provisório. E ainda
mais: Thiers teve de abandonal' o poder antes de terminar
o prazo.

Que macabra seqUencia deexemI>los! (Risos.)
O SR. ODILON BRAGA ....... POr isso, a Assembléia Consti

tuinte francêsa durou cinco anos. Se não houvesse essa res
trição, teJ:'ia sido a Constituição votada mais del)ressa.

O SR. FER.NANDO :MAGALHÃES - Estou apenas res
tabelecendo a verdade histórica. Aceitaria o apal.'te de Vossa
Ex., se dissesse que eu estava errado.

Afirma agora o Sr. Medeiros Neto que, estudando a
questão sob o ponto de vista da tradição nacional, veri
ficou que a lei de 1.2 de Outubro de 1.832 deu poderes
aos Deputados para a -reforma constitucional.

:Aí! Não 1 Aí, protesto, pOl'quê considero venial o pecad&
de errar na história dos povos estranhos, mas é pecado
mortal erra!" na história de seu País, principalmente na ·sua
história l)o!ítica. A lei de 12 de Outubro de 32 foi a lei que
precedeu a Assembléia legislativa de 33 e que pedia então
ao eleitorado désse aos Deputados poderes especiaes para a
reforma da COilstituição. E foi por conta dessa lei de 32
que seorganisou a nova Assembléia ,Legislativa de 1833.

Há um erro grave, como há também .·Um erro grave
quanto ao Ato Adicional. Erro grave, primeiro, na data· da
sua promulgação, que está escrita nos pequenos compen
dios de História do Brasil; segundo, no modo pelo qual foi
dito que o Ato Adicional alargou todas as indicações e todos
os poderes. É sabido 'que, na sessão de 8 de Fevereiro, a
comissão, composta de Costa' Carvalho, Paula Sousa, Miran
da,~trouxe um parecer novo, contra a opinião e a proposta
:mterior. ~sse·parecer dilatava, consideravelmente, o nú~ ,
mero de artigos a· serem revistos no futuro Ato .Adicional.
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Pois bem: na sessão seguinte, Evarísto reclamava; 'Vol
tava-se ao vencido; desaparecia o parecer da Comissão. e
reapareceram as indicações singulares dos Deputados. , E
todos sabemos como, ponto Por ponto, foram discutidos e
votados os diferentes artigos que constituiram o Ato Adi
cional.

.Ah! Mas onde a questão histórica assume naturalmente
o caracter, o aspecto de uma cousa nada 'compreensível, é
quando se vai buscar exemplo na maioridade. A minha
discreção não me permite contar a aplicação interessante
que cometeu o exemplo da maioridade escolhido pelo senhor
Medeiros Neto.

Então, a maioridade criou o InlOerador? Nãc! O Impe
rador já existia; ela integrou o Impêrador num determinado
poder. E a maioridade foi um ato de revolucão, foi um ato
rebelde, foi um ato de turbulência minoritária, acompanha-

. da, sem dúvida, pela força pública. Foi aí que amanheeeu
o prestigio dos cadetes.

Nessas condicões, o princípio da' maioridade não se
aplica absolutamente á questão atual, porquê penso que não
se trata de dar maioridade ao futuro presidente da Repú
blica. .. (Risos. ) ,.' .

, Ainda mais, Sr. Presidente: nota-se lamentável. equi
voco nas questões de hist6riado Brasil, quando o Sr. Me
deiros Neto procura o testemUnho de Tristão de Ataíde para
justificar o argumento da maioridade e trás a opinião dó
publicista sÔbre a Regência. .

E o mais interessante -é que o Sr. Medeiros Neto parece
não compreender que o episódio histórico representado pela
maioridade foi apenas a vit6J.>ia da Nação conservadora con
tra êsse esboço republicano, dentro do qual a Regência. re
volucionada e convulsa estava preparando á ruina e a desa-
gregação do País. . .

ltsse o aspecto da maioridade: foi um ato em que o outro
Antônio Carlos soube colaborar com o mais puro patrio
tismo.

'Sr. Presidente, V. Ex. vê que ajustei o encontro de
contas no grande sacrifício que o Sr. Medeiros Neto, como
"leader", fez, entregando-se, por esforco de solidariedade,
voluntariamente, a demonstração que não é aquela que a
lógica chama "por absurdo", mas demonstrou que a lógica
nova tem de chamar "por erro".

Nessa manifestação de solidariedade, Sr. Presidente, no
encontro de contas, espero ver as pazes, de modo que sãilia .
compreender o ofendida da representação nacional êssesa
crifício feito pelo nobre "leader", que teve de entregar,
para robustecer o ato da Comissão de Polícia, todas as suas
credenciais. .

Ora, Sr. Presidente, V. Ex. diz - V. Ex., não; per
dão - a Comissão de l>oIícia diz que essas sugestões, eram
provindas da quasi totalidade dos Deputados' e acrescenta
que isso é feito para facilitar a rápida elaboração' da Lei
Fundamental do Pais.

Ah! Não! INão,'pOl'<IUê no último axtigo V: Ex., declara
-V. Ex. não, Sr. Presidente, mas a Comissão de .Poli
~cià _. que'si os prasas consignados nesse capitulo se esg,?
tarem s~,m, que conolUidas a votação do proJeto .de COnstI
tuição e respetivas emendas, a Mesa,da AssembléIa promul:
garã. imediatantente, como lei:fundamental. do Pais, até ulti
mação daquele trabalho, etc.



-30-

Assim, a Constituição fica para as calendas gregas.
desamparada nêsse Regimento arrocho, porquê êle é apenas
chamado a servir, para ju.stificar uma Constituição provi
sória e para se eleger um Presidente definitivo. Feito isso.
continuará a Constituição definitiva, segundo os tramites
antigos, êsse mesmo Regimento, folgado e despreocupado.
acompanhando a discussão ulterior displicentemente numa
indecisa e longa discussão do Pacto definitivo, o de que pre
cisamos, o verdadeiro é que é, posto á margem.

Ora, SI'. Presidente, V. Ex. - perdão, aiuda - a Comis
são de Polícia, c~tabeleceu que, depois de uma passagem, ou
:mtes, de uma apresentação, tal como nas vitrines das casas
de comestíveis ou nas mesas dos grandes restaurantes, se
oferece ao api~tite dos gastrônomos as peças montadas, pas
saria diante dos olhos dos iCbnstituintes o exemplar da
Constituição votada pela Comissão dos 26 e depositado sôbre
a mesa. E, ao cabo d~ 30 sessões, diz o regimento - "dar
se-á o encerramento automático da discussão."

Sr. Presidente, V. Ex., isto é, a Exma. Comissão de Po
licia, não se livra, nem do automático filosófico. porquê no
automático gramatical. no léxico, isso é sinônimo de incon
ciência, de modo que. inconcientemente, se encerraria a dis
cussão, ao cabo de 3D sessões. Que qualificativo cruel e jus
ticeiro!

Ora, Sr. Presidente, pOSSo afirmar á Assembléia, em
relação ao que foi dito pelo Sr. Medeiros Neto, quanto aos
aplausos dos homens que fiseram a revolução, que êsses
mesmos homens, com aquela magnífica franqueza que os
caracteriza, com aquêle decidido e incontestável poder de
vontade que representam, não estão acordes. Com S. E::;:.
- dentre os que dissentem vejo um dos homens mais sábios.
um dos cidadãos mais virtuosos, um dos professores mais
completos, um dos indivíduos mais íntegros - o Sr. Fróis
da Fonseca; mas vejo tamb.ém a personalidade respeitável
do Sr. Ministro da Agricultura participando da aclamncão
que aprovou ante-ontem esta moção do Club 3 de Outubro:

"O Club 3 de Outubro resolve desde já lavrar
o protesto da conciência revolucionária contra as ma.
nifestações do reacionarismo político e ofensivas aos
interesses nacionais que se contêm na constituição
publicada pela Comissão de Polícia. Reserva-se para,
em manifesto, esclarecer a Nação sõbre OS motivos
de deverg,}ncia e apela para os constituintes outu
bristas no sentido de maior vigilancia, na defesa dos
ideiais revolucionários."

O Excelentíssimo Sr. Chefe do Govêrno Provisório, pu
blicamente, numa entr-evista dada a um jornal do Riõ Gran
de do Sul, declarou-se extranho a todos 05 entendimento5 em
tôrno da urgência e de ansiedade constitucional e não cessa,
perante quantos o procuram, de dizer que não admite que o
envolvam em semelhantes maquinações. O Sr. Presidente da
República tem, a respeito do assunto, contra essas urgências
e, principalmente contra essa asfixia da opinião da Assem
bléia, uma frase lapidar:

"A reorganização constitucional do País precisa asseI!tar
na consci-ência coletiva, livremente expressa e atendIda,
para não se converter em obra de extremistas nem de sectá
rios de quaisquer proveniências."

Se não bastasse a sua condenação nêsse ponto, leria
ainda mais:
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"Iludem-se os que pensam fazerem os verdadeiros revo
lucionários, objeções áconstitucionalização do Paí;s. Êles não
temem o :tegime das garantias. Temem é voltar aos Cori
~ressos inexpressh:o~, a.os conciliábulos políticos, aos pactos
lmpostos pelas eXIgenclas das facções e pelo exclusivismo
dos partidos, sobrepondo-se ao inLerêsse impessoal da nacio
nalidade" .

O Sn. ZOROASTRO UI;; GOL"VEIA - Ê3ses, os erros da Repú
blica velha, que esLão sendo reeditados na nova aumenta-
dos.· ,

O SR. FERNANDO MAG.ALH~\.ES - Temos mais:
"Já se ouve prQclamar a necessidade de reconstruir o

nosso edifício consLitueiona1. É trabalho indispensável á per
feicão ela obra futura que precisa ser delineada com vagar
e sabedoria sob pena de a construirmos precariamente."

Queria ycr, onde entravam a urgência, e as 30 sessões,
e os prazos curtos, e a discussão em globo, e a votação em
massa, dentro dêsses princípios verdadeiramente patrióticos.

O SR. ZOROAS'IRO DE GOUV:EIA - Até parece que S. Ex.
era previamente obs~rucionista. (Risos.)

O SR. FERNANDO MAGALH.U:S Ainda mais. "0
País vivia sob a opressão de uma temperatura asfixiante.
- A revolução poz sôbre tudo um protesto contra tão depri
mente estado de coisas. Realizou para destruí-lo. Mas como
a SUll; finalidade é construtiva nâú Lerá cumprido a sua
missão enquanto nãG substituir o velho arcabouço oligár
quico, por um regime sadio de justica e moralidade em que
a NaCão, conciente de simesma recobre e impere nos seus
destinos.

O excelentíssimo Sr. Medeiros Neto terminou sua ora
Cão invocando Rui Barbosa. No dia em que comemci'ámos a
morte do grande brasileiro, tive ocasião de pedir que não
profanassem Rui Barbosa. tste propósito era mai:; do que
todos os monumentos, mais do que Lodas as homenngen:., mais
do que todos os aplausos; assim haveria verdadeir:t comemG
ração cívica. E ao recordar essa frase de Rui Barbosa, estou
me lembrando de quando, diante da mocidade de que êle foi
O' padroeiro intelectual, dizia: "Préguei, demonstrsi, prati
quei a verdade republicana, a verdade eleitoral e '1 verdade
constitucional. Estas tres verdades tivcram o me5mo julga
mento perante o tribunal da corrupçüo política ql](! 0 Deus
vivo perante o dc Pílatos"'. ~ste é o Rui Barhosa ql1C pede
meditacüo, Evocando-o, nüo esquecerei uma frase de AIlailf,
em 1911, frase essa sugestiva. talvez oportuna, indubi
tavelmente sábia, que eu repito, fortemente. para q'.1C nin
guém se espante: "Quando as baionetas expulsarem I)S Depu
tados, o peor é que o povo se há de rir". (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador .: curnprimentado,)

10
o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Raul Bitter.court.
O Sr. Raul BittencoUIt - Em seu nome e no de sua

bancada, defende o parecer. Accentuou, inicialmente, que
seu discurso não será extenso nem colorido. Não será co
lorido, porque o orador repelle o calor da imaginacão, para
tratar unicamente do ass~pto em debate. Não pretendia
falar em baionetas, nem em candidatás' á Presidencia da Re
publica; o bem publico, que deseja propugnar, não preci~a

disso. O bem publico é a Constituição, é a garantia legal, a
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votação immediata da lei basica. Analys'ando o requerime~
to :a.ccentua que, dentro das liberalidades d'elle, a Assem
bléa precisaria de seis annos e meio para votar a Consti
tuição, SÓ no primeiro turno. \Convocada em 1933,oe11a só
concluiria o seu exaustivo trabalho em 1948, quando, por
certo, muitos dos seus membros Já teriam morrido.

Q J3R. HENRIQUE DODSWORTH - Dá um aparte, dizendo
que °processo é vantajoso, porque ás crianças na:scidas agora
estaria reservado o prazer de ler a Constituição.

O orador observa que o seu primeiro calculo é exage
rado e, portanto, desfavoravel aos oppositores do parecer.
Pretende argumentar favoravelmente a esses oppositores.
Assim, segundo novo calculo, que faz, seriam precisos tres
annos, só para ser votado o parecer constitucional. Mas,
para conseguir-se tal resultado, á Mesa, cumprir-lhe-ia usar
um processo "rolha", a ser empregado rigorosamente. Nada
obstante, porem, alguns dos 81's. Deputados seriam levanos,
em seu combate ao parecer, a alongar mais a discussão, dan
do, deste modo, motivo a que a Mesa commettesse injustiças.

:A discussão, pelo regimen actual, poderia ser monopo
lisada por cinco Deputados que quizessem apr·esentar um re
querimento ·subscripto por mais cinco. B', dest'arte, o R~
gimeIlto vigente, um Regimento de violencia, de "rolha",
que tranca a palavra aos Deputados. Esse Regimento nega
aos membros da Assembléa o direito de discutir. Com o
regimen proposto pela Commissão de Policia, visto o calculo
que o orador enunciara, mesmo no caso de empregar a Mesa
um processo medio, seriam precisos dois annos e um mez,
para se ultiIpar a votação do projecto constitucional. Mas,
segundo as modificações propostas, são bastantes 52 dias,
menos dois que os que foram tomados para a Constituicão
de 1-891. Não é interesse polilico-partidario o ·que vem fa
zendo a maioria procurar uma formula equanime; é, antes,
o inter·esse de dar ao Paiz, o mais depressa possivel, a
Constituição que ene reclama. Conclue dizendo que a sua
bancada vota pelo pal'('cer, porque vl1 neIle o patriotico obje
tivo de satisfazer a ~ar:ão. (Muito bem; flLIlilo bent.) (1)

11
O Sr. Euvaldo Lodi - Peco a palavra.
O Sr. Presidente - Tom n palavra, pela ordem. o nobre

DepuLado.
O Sr. Euvaldo Lodi (Pela ordem; - Pedi a palavra pela

ordem, Sr. Presidente, porquê esta é a providência regimen
tal, pm'a solicitnr de V. Ex. que faça corrigir algumas
omissões graves constantes do impresso do PrQjeto de Consti
tui~.ão. hoje distribuido.

A primeira refere-se ao art. 37, § único, do qual ficou
suprimido o trecho:

"Também não será diminuido o total dos repre
sentantes das profissões, admitidos na mesma Assem-
bléia". -

. Fui verificar, no original, presentes o vice-presidente e
o relator geral da Comissão, e ficou constatado que se trata
va, realmente, de uma omissão.

(1) Não foi possivel obter do orador até á publicação
deste volume. o discurso na integra.
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o mesmo sucedeu em relaoão ao art. 155, antigo 1.46.
Trata-se de uma emenda que foi apresentada na Comissão
por assinatura de 18 Deputados:

"§ 1.0 Na legislação bancária será estabelecida a
nacionalização progressiva dos bancos de depósito."

Idênticamente quanto ao art. 159, correspondente ao
art. 150 convém restabelecer o que ficou omittido:

"A lei promoverá o amparo da produção e esta
belecerá as condições do trabalho, na cidade e nos
campos, tendo em vista a proteção social do trabalha
dor e os interesses econÔmicos do País."

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para obser
var que houve, também, um equívoco que convém corrigir.
referênte aos atuais artigos 84 e 85, que, efetivamente, não
fazem parte do capítulo VI sôbre Conselhos Técnicos, mas,.
sim, do Capítulo V, sôbre o Conselho Nacional.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Estou informado de que a Sub-.
Comissão se reuniu hoje e, em consequência de estudos que
fez, apontou incorreções que provam a necessidade da 1'e
publicação do Substitutivo.

As correções agora indicadas á Casa serão tomadas em
todo o apreço, sendo provavel que hajam sido também con
sideradas pela Sub-Comissão, nos têrmos da referência que
há pouco fiz. (1) -

12

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Mauríci(l Car
doso.

O Sr. Mauricio Cardoso - Sr. Presidente, não me pa
reCe {ácil que esLa numerosa Assembléia possZt discutir e
aprovar apenas em trinta sessões o projeto Ique a digna Co
missão dos 26 levou tant.o tempo a examinar e a debater,
empenhando-se em uma tarefa que a torna credora do nosso
aplauso e do reconhecimento público .

. Trata-se, Sr. Presidente, de trabalho fundamentalmente
novo, que se divorcia profundamente do Anteprojeto, sobre
tudo no que diz respeito á estruturação dos poderes públicos.
E tal é a medida em que um de outro Se aparta, que eu
aquí sómente consignarei o seguinte: em 54 disposicõesdo
substitutivo, feito o cotejo palavra por palavra, apenas seis
alíneas - prestem bem atenção os Srs. ConstiLu,intes 
apenas seis alínea·s reproduzem integralmente, no ·fundo e na
forma, disposições correspondentes do Anteprojeto. 11:ste,
em cuja feitura colaboraram tão eminentes espíritos, com a
preocupação patrIótica de oferecer uma base apreciável para
o início de nossos trabalhos, foi, por assim dizer, inteira
mente posto á margem. Consideraram-se, por outro lado,
prejudicadas as emendas anteriormente apresentadas, as nu
merosas emendas, copiosissimo material, subsídio notável,
que ainda há de ser examinado convenientemente, quando se
quiser julgar daexacão e do zelo com que se conduziram os
Constituintes de 1934, em sua nobre missão.

(1) A edição correcta é a que já se encontra no X volume.
V-oLUME XI a
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o SR. ODILON BRAGA - Emendas, em ·sua maioria, incor
poradas ao trabalho da IComissão.

O SR. MAUR.ICIO QAlR.DOSO - Emendas, em sua maio
ria, incorporadas ao trabalho da Comissão, não há dúvida
alguma; ma·s ,emendas que provocam as discussões em torp.o
dos assuntos mais complexos.

'Respondendo, ainda, ao aparte com que me distinguiu
o nobre l'epresentante de Minas Gerais, tenho a ponderar que,
das emendas ·que tiv.e o prazer de suhscrever, nenhuma me
receu a honra de ser apreciada pela. !Comissão.

O ISR. ODILON BRAGA - Eu, como relator de uma das
partes, calquei o trabalho sôbre a obra da Assembléia. Posso,
mesmo, dizer que o fiz assim em grand~ parte.

O ISR. MAUiRTCliO G.J\:R.DOSO - Não menoscabo, através
simples circunsta'll'cias. Nem todas, porém, foram publica
das no folheto :que trata da parte geral e .não destacadas
para os diferentes folhetos em 'que foram distribuídas as
emendas.

!Cerw, a esta ;hora, pelo menos nos pontos capitais, cada
um Sá terá traçado a sua orientação geral. RIgorosamente,
essa orientação já estava traçada quando penetrámos neste
recinto, llorquê os membros da representação polítiea foram
escolhidos, todos ou quasi todos, {lor {lartidos {loliticos que
têm programas definidos, e os membros da representação de
classe, quando vieram para aqui, já sabiam quais as reivin
dicações que iriam {lleitear no seio da Constituinte.

:Não é disso, entretanto, rque se trata agora. Não se trata
de dividir a .Assembléia em dois grupOS distintos: o grupo
dos vitoriosos e o grupo dos vencidos. Temos de realizar
urna obra que seja o denominador comum de todas as aspi
rações. A verdadeira Constituição - di-lo com sua autori
dade superior o vulto incomparável de Borges de Medei
ros - é a:quela que consiga plasmar com fidelidade o pen
samento popular; é aquela que, lenta ~ pausadamente, se
vai elabol.'ando no sentimento, no espirito e na ct'en~a dos
povos.

rO 'SR. ,CRISTÓVÃO BARCELOS - É por 'êsse motivo que não
Se deve ·dividir a Assembléia em maioria. e minoria .

.o ISR. MAURliCI!O OARJDOSO - É .por isso que o nosso
tl.'abalho é mais 'árduo. Não basta o saber qual a orientação
individual dêste ou daquele Constituinte. Núo basta, mes
mo, achar-se a fórmula que seja a expressão única do pen
samento dominante, do pensamento da maioria. O problema
que temos a discutir é mais sério: é necessál.'io encontrar a
fórmula que concilie todas as tendências, embora oposta~,
em que, porventura, esteja dividida esta -Casa..

Devemos 'fazer todos os esforços para atingir essa solu
ção, quando não {lossa ser conseguido integralmente o desi
deratum ,que venho l'efeI"Índo.

'Que a Constituição seja um denominador comum das
tendências aquí. •.

O 8a. ,CRISTóVÃO BARCELOS - Uma resultante.
O SR. :MAUR1Cl!OGARDOSO - ••• 'Uma resultante, de

todas as {lorrentes, como diz o nobre Dellutado.
lSotnente assim 'Poderemos ver melhor esclarecida a.

Constituição que vai ser votada. e, só assim, poderemos afas
tar as futuras perturbações que o futuro naturalmente nos
reservará. (M'l.tito bem. Palmas.)
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SI". President.e, não ·sei como se possa fazer- isto tudo no
tumuHo de precipitação. É por isso, apenas, que aceito a
reforma proposta, e apenas a aceito a título de uma sim
ples expeI"iência. Só o desenvolvi.mento uHerioI" de nossos
trabalhos ilustrará o acerto, ou desacerto, da medida. E,
desde já, me c<mf'esso profundamente cético quanto aos re
sultados que possamos alcançar, por:quê ainda há pouco Ct
nobre representante que me precedeu na tribuna gastou duas
horas para discutir uma.questão de modificação regimental,
quando outros oradores Já tinham tratado, abundantemente
do assunto. ,Como é que ·se quer, pois, que, para se discuti~
globalmente todo f) projeto constitucional se reserve ao
Deputado apenas meia hora? (Muito bem. Palm.as.)

O SR. P~LIC;\RPo VIO~I .- Porquê a preocupação que
tem V. Ex. nao e a o(la maIOrIa da Assembléia.

O SR. MAU:RíGI!O CARDOSO - ,Sobretudo, três disposi
ções IlrOvOCal'lll. '0 meu mais acentuado reparo: a que man
da s~j~ o pro.iet<? di~c':ltido englobaqamente, o que, fatalmen
te, V1ra tornar dIsperSIVOS os nossos -esforços, impedindo uma
coordenação que reputo necessária e indispensável; a que
ãetermina seja a aprovação feita pOr -capítulos e não 1'01'
artigos, porquê virá criar para os Deputados esta situação
embarac;osa: ou rejeitar todo o capítulo, por discordar dêste
ou daquele artigo, ou, então, aprovar artigos COm ,que não
concorde, para não sacrificar a matéria restante.

Ü 'SR. EuvALDO LODI - P{)de1"á haver requerimentos de
destaque.

O '3R. M....\.URiCW ,CA.RDo,SO - 'O requerimento de des
taque fica entregue ao ar-bitrio da decisão da Mesa.

A ultima é a que prescr-eve o encerramento automatico
da discussão.

Neste particular, foi, ontem, nesta Casa, invocado o ex
emplo da ·Constituição espanhola, pelo nobre leader da banca
da paulista, a cujos .elevaqos designios sou o primeiro a pres
tar a homenagem de minha justiça e cuja declaração de voto,
em substancia, subscrevo, atent.endo aos intuitos elevados que
a inspiram e que a ditaram.

O SR. ABREU SODRÉ - A bancada paulista agradece v
honr-oso e significativo reconhecimento de V. Ex. aos seus
verdadeiros e patrióticos objetivos.

O ,sR. MAUiRtCIiO eAlRJDOSO - Data vênia, entretanto,
eu me peI"mitiria a liberdade de ligeiras considerações, p.o
sentido de mostrar a diversidade da situação existente. Lá,
eleita a Comissão Parlamentar-, ela, no fim de 20 dias. oÍ'
ganiza o seu projeto; lá o projeto foi discutido; daí em dian
te foi êle que serviu de base a todo o aebate ferido, debate
em ,que não se consumiram apenas 30 sessões, como se quer
agora, mas que se prolongou por tempo superior a tI"ês
mêses. Acrescentaria, ainda, que a discussão, mesmo depois
de acorda.cJa a tramitação mais expedita pelos leaders das
diferentes correntes,a discussão se fez por capítulos. Adu
zirei, mais, que é verdade ,que foi supressa, até, a discussão
de certos capítulos. Reconheço isso. ,Mas é preciso também
reconhecer que a supressão somente ocorreu depois de es
gotados todos os turnos da discussão global do projeto
(Apoiados), e somente ocorr-eu sôbre matéria a respeito da
qual as opiniões eram, por assim dizer, pacf.fjcas, ou - se
dividiam, somente, em divergência mínima.
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Assim, o capítulo segundo - foram quatro -, que versa
sObre nacionalidade, contendo apenas dois artigos; o capítulo
sexto, que versa sôbre o Govêrno; o capítulo sétimo, que
versa sObre justiça e se desenvolve em treze artigos, con
tendo meras normas de interpretação, princípios gerais
sObre as gara~tias dos magistrados, princípios gerais sObre
júri, sôbre o direito de amparo, sôbre responsabilidade civil
e criminal dos magi&trados, ficando a matéria, mais impor
tante da· organização judiciária relegada para uma lei es
pecial, o que, inquestionavelmente, veiu simplific.ar o tra
balho da elaboraçào legislativa.

Ora, Srs. Constituintes. os resultados colhidos na Espa
nha não são de molde a recomendar o precedente.

Vejam, por exemplo, em Peres Serrano a opinião evi
dentemente exagerada de que considera a Constituição espa
nhola um verdadeiro mosaico, apenas com galhardias de
constituições americanas e européas, algo feito de recortes.
Diz êle - são palavras textuais: "Uma Constituição de jazz
band, sem ritmo, nem harmonia."

'Não participo desta opinião, mas observo, também, a
opinião sensata, a crítica ponderada do mesmo Serrano, a
que acabo de me referir, o qual aponta como nm dos
maiores erros cometidos pela Constituinte espanhola o ex
pediente de que a cada passo lançava mão para relegar ma
térias importantes, de ordem constitucional, para leis ordi
nárias, para leis especiais, iludindo as dificuldades que se
apresentavam no momento e, portanto, restringindo o pr6
prio prazo da elaboração.

Não se diga que as leis a que se fazia remissão ver
s~vam sôbre assuntos secundários. Não! Eram assuntos da
mais elevada transcendência, como a própria questão da Ca
talunha. das regiões autônomas, como também a matéria de
declaração de direitos. E o resultado disso, qual foi, senho
res Constituintes? No primeiro caso - ainda sigo ns péga
das de Serrano - no primeiro caso, lembrou-se que a es
trutura federal imprecisa é, como t3le me~mo diz, propensa
a ~onflitos. No segundo caso, o da declaração de direitos, co
gitou-se apenas de dar a ilusão de que se admitia um direito,
quando, o que se fazia era, simplesmente, o endôsso para o
legislador do futuro .

.Não, Senhores; as Constituições modernas, como diz um
dos mais notáveis publicistas entre n6s, são, antes de tudo,
obra de sabedoria, de ciência, de arte política. E, por isso
mesmo, acrescento eu: é preciso que ela conjugue, quanto
possível, todas as opiniões; que seja a resultante do paralelo
gramo de fôrças; ~ preciso que nela se proporcione um pos
sível equilíbrio para todas essas fôrças que para si disputam
a primazia, já que nenhuma delas se pode irrogar a posse
incontestável e absoluta da verdade.

O SR. ARÃo RABELO - V. Ex. acredita que, com o atual
Regimento, se podia conjugar todas essas aspirações, isto é 
todas estas emendas?

O SR. MAURíCIO CARDOSO - Conjugar aspirações
dentro de uma Constituinte não é trabalho de Regimento, é
tr3.balho dos Zeaders de opinião. e é preciso que êles se con
certem para que se chegue á uma f6rmula razoável.

O 'Sa. ODILON BRAGA - Mas, não será também trabalho
de longo debate?
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O SR. MAURíCIO CARDOSu - Não será trabalho de
longo debate, porquê não teremos tempo, de acÔrdo com os
cálculos cronológicos feitos aquí ainda há pouco.

O ~a._FERNANDO DE ABREU - V. Ex. tem o precedente
da COIDlssao dos 26, que encarou êsse aspecto da questão.

O Sa. RAUL BITl'ENCOURT - Peçe ao nobre orador que
responda: êsses cálculos estão certos ou errados?

O SR. MAURíCIO CARDOSO - Estariam certos se V.
Ex. não tivesse partido das hipóteses mais absurdas.

O SR. SA;MPAlo CORRÊA - Não são cálculos aritméticos
são cálculos de probabilidade.

O SR. FERNANDO DE ABREU - V. Ex. permita que con
clua meu aparte.

O SR. MAURíCIO CARDOSO - Com muito prazer.
O SR. FERNANDO DE ABREU - V. Ex. tem nos trabalhos

da Comissão dos 216 o exemplo do ql,le seriam os trabalhos
em plenário, desde que não fossem presididos pela orienta-
ção de correntes definidas.

O SR. MAURf.QIO CARDOSO - Nêste caso, V. Ex. devia
pugnar para que a Comissão dos 26' não se organizasse pelo
critér~o geográfico, mas ideológico.

O Sn.. ODILON BRAGA - A experiência da Comissão deve
ilustrar o plenário.

tO SR. SA;MPAlO CoRRÊA - A experiência da Comissão
mostrou pressa na elaboração da Constituição.

UM SR. DEPUTADO - Experiência modelada pela Repú
blica velha e pela lei eleitoral da República nova.

O SR. MAURíCIO CARDOSO - Sr. Presidente, é peri
goso, uesta Gasa, discutir República nova e e .República velha.
último dos soldados, também venho da Revolução de Ou
tubro, o que quer dizer que. nesta hora, sou- quasi um venci
do. (Palmas.) Não sei mesmo como me animo a levantar
a IDiDba palavra, neste recinto, onde outros falam, ou pone
riam falar, como vitoriosos, porquê armaram soldados contra
essa Revolução que cometeu o delito irresgatável de acenar
ao País com ,promessas que não soube ou não quis cumprir.
'(Palmas.)

. Quando veio uma Assembléia disposta, deliberada ao sui
cídio, pronta a assinar, diante dos olhos estarrecidos do País,
as suas disposições de tíltíma vontade, sob a pressão dos lega
tários (Apoiados e não apoiados), não posso sinão .dizer que
foram repudiados os principios que tornaram vitoriosa a
Revolução de .outubro. (Trocam-se aparte!.)

Ao contrário do que diz o nobre colega, n:Io declarei que
me sinto vencido. Peço a atenção da Casa para as minhas pa
lavras: até certo ponto, eu me sinto vencido.

O SR. LAURO SANTOS - V. Ex. é um vencedor. Foi
V. Ex. quem nos deu o voto secreto. (Muito bem.)

O SR. ARoE:MIRo DOR..."'mLES - ~ obra da Revolução.
O Sa. LAURo SANTOS - :e obra do Sr. Mauricio Cardo

so, que venceu todas as resistências para que o voto secre
to fosse adotado. (Trocam-se apartes.)

'O SR. PRESIDENTE - Atenção! Está com a palavra o
Sr. Deputado Maurício Cardoso.

O SR. MAURlCIO CARDOSO - Agradeço que V. Ex.,
Sr. Presidente, com sua autoridade, viesse, intervindo a
tempo, impedir que o debate se tornasse mais acirrado e
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que eu me desviasse das ~onsiderações que aqui me trou
xeram.

A idéia de abreviar a. elabora<}ão constitucional, Sr. Pre
sidente, em sj, nada. tem de condenável. Tudo quanto se
faça por favorecê-la vem ao encontro dos anseios da Nação,
que quer e pede a restaura<}ão das liberdades "públicas, ean
sada do longo interregno decorrido.

Por isso, só por isso, em substancia, concordo com a.
refórma regimental. Não que-s:o mesmo indagar si outros
votam por ela obedecendo a intuitos diferentes. Quanto 8
mim, tenho a conciência tranquila. Sei que não cedo. que
não me rendo diante de uma manobra -política; mas tam
bém sei que 3Jquêles mesmos que, porventura - não afir
mo; tenho ouvido apenas acusações nêsse sentido -, apres
sam a constitucionaiiza<;ão visando outros objetivos que não
sejam o da reimplantação do regime legal. aquêles mesmos.
digo eu, no fundo, indiretament.e, estão a serviço da mais
alta finalidade, !'ol'quê é um servil)o fi. Nacão Qualquer e3~

fôrça, ainda que in-voluntário. para se saír do desespero des
ta noite prolongada em que se mergulharam os destinos do
Brasil. (Pal'l)1,(ls.)

lÚ ,SR. Pa.ESIDEN'l'E - O IRegimento adverte ao nobre Depu
tado que está finda a hora da sessão.

O S1'. Henrique Dodsworth - Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.

O S1'. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado, Sr. HeIlt'ique Dodsworth.

O S1". Re11rique Dodsworth (Pela O'rdem) - Sr. Presi
dente, peço a V. Ex. consUlt~ a Assembléia sôb1:e se con
sente em que seja prorrogada a hora da sessão, afim de
que o Sr. Mauricio Cardoso possa concluir o seu discurso.

O Sr. Presidente - Os Srs. que aprov~m o requerimento
do Sr. Deputado Henrique Dodsworth. no sentido de se
prorrogar a hora da sessão "para que o S-c. Deputado Mau
ricio Cardoso conclua as suas considerações, queiram levan
tar-se. ,(Pausa.)

Foi aprovado.
Continua com a palavra o Sr. Deputado Maurício Car

doso.

O Si. Mauricio Cardoso (Continuando) - Sou profunda
mente grato a essa manifestação que acabam de me dar os
nobres 51'S. Constituintes .•.

O SE\. ODILON BRAGA - De que V. Ex. é altamente me
recedor. (Apoiados.)

O SR. MAURtcIO CARDOSO - ObrIgado a VV. EExs.
E sómente poderei corresponder a tanta benevolência e

generosidade, pedindo me relevem qualquer expressão mais
fogosa que o impeto do debate me tivesse arrancado dos
labias, e, ao mesmo tempo, procurando restringir o mais
possível o tempo de minha permanência na tribuna.

A Indicação primitiva. Sr. :presidente, mandava que, sem
c€'I!lora, $€, elegesse o Presidente da RepúblIca. cu.jo tempe
de ma:lJdafl) ~ 8tribulç<ies, seriam oportunamente fixados nà
Constituição a se promulgar.
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o SR. BIAS FORTES "7 Os casos de inelegibilidade viriam
depois.

O SR. MAURICIO CARDOSO - Isso é matéria pal'9 dis
posições transitória.s, .e estou abordando transitoriamente o
assunto.

Ora, Sr. Presidente, vã foi a tentativa de se emprestar
colorido jurídico a uma solução absurda e violenta, que nãD
passava de uma manobra politica, segundo se afirma. Di
zer que era necessário emprestar maior dignidade ao titular
da função suprema, como se já não lhe bastassem, no momen
to, os próprios poderes que lhe foram conferidos pela Nação
em armas e solenemente ratificados por esta própria Assem
bléia, em sua primeira sessão; pretender que se tratava de
imprimir maior estabilidade e segurança ao Govêrno, como se
o Govêrno não fosse encontrar a maior expressão de seu
prestígio na própria legitimir:laf!~ ela investidura conferida,
a qual aos olhos do País deve ser escoimada de quaisquer
opressões que possam revelar uma usurpação legalisada,
(Apoiados); afirmar, ainda, que se tratava de assegurar a

paz púbiica, quando o que "-;8 vinha era. precisamente. n.tear
o facho das mais perigosas agitações, - tudo isso, bem se
compreende, não pass<l de pretextos em que se torturava a
mentalidade oficial para justificar uma solução diante da
qual ela própria se d<>via sE'nt.ir constrangida.

-O cargo de Presidente existe; nada impede o seu preen
chimpnto imf'c1 iato. Contra isso - afirma-se na justificativa
- há, apenas, cogitações de ordem política.

Deixo de lado as elevadas cogitações de ordem técnico
polít.ica, que caberiam no caso. Abalanço-me, apenas, á apre
ciação das cogitações d~ ordem teórica.

v }tJ'gumento é este:- o cargo de Presidente foi mantido
no Anteprojeto; as emendas não o suprimiram; o substitutivo
da Comissão também não- o suprimiu; portanto, pode ser
preenchido iml"diatamente. Esta, a simplicidade do argumen
to, e, no entanto, ninguém cogitou de que poderia ser utilizado,
vantajosamente, por aJqueles mesmos que combatia~ a Indi
car"ão primitiva.

Pois o Anteprojeto também não consagrou a divisão tri
nitária dos poderes? As emendas também não a mantiveram?
O substitutivo também não se conformou com essa mesma
ordem de idéias? .

No entanto, nem há necessidade de imprimir maior se
gurança e estabilidade ao Govêrno, nem há necessid!l.de de,
por igual. se invocar a necessidade de dar maior organização
ao serviço público. Nada disto foi motivo para que, antes de
tudo e imediatamente, se cogitasse da organização do Poder
Judiciário, para que, antes de tudo, e imediatament.e, se cogi
tasse da organização do. Poder Legislativo, o que quer dizer
que se pretendia depois. através um=i Const.ituicão provisória.
instaurar no País um simples arremedo de regime constitu
cional. Até a m:lioridade do Imperador foi ontem invocada
nesta Casa!... (Risos.)

O SR. ZOROAS'l'BO GOUVEIA - A favGr de uma nova di.
nastfa•••

O SR. MAURíCIO CARDOSO - A favôr de uma nova
ainastia.

Esquecem-se. entretanto, os que invocaram êsses ante
cedentes, o que dizia Clemente Pereira sôbre a aclamação da
maiori(Jade: apenas poderia resultar, ou de mõvimento revo-
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lucionário de um povo, -ou de um ~ovimento reolucioná1'Ío do
Parlamento, isto é, de um golpe de Estado. B 10i o que
se deu. .

Afirmou-se :::.inda que se tratava de um caso de salva-
ção pública. .

(j SR. LAURO SANTos - Sem se invocarem os motivos
que davam lugar a essa salvação.

O SR. MAURíCIO CARDOSO - Os motivos ainda po
diam ser secretos, podiam ser familiares áqueles que parti
cipam dos segredos de Estado.

O que digo, entretanto. é que esta afirmação, á pri
meira 'Vista, é simplesmente espantosa, dupl~mente espan
tosa: em primei~o lugar, por.quê ninguém, como. pondera
Q nobre aparteante, tem conciência de que a salvação pú
blica, por um momento, sequer,. esteja periclitante; em se
gundo lugar - vejam só, 'Srs. Constituintes -, gorquê, em
todos {lS países, em todas as épocas da História, é precisa
mente nos momentos de salvação pública que as garantias
dos cidadãos desaparecem e que o próprio império da lei
cede diante da amplitude dos poderes ilimitados. (Muito
bem.)

Vejam s6: há um motivo de salvação pública e o nobre
leader da maioria manda aviar esta receita: Proscreva-se
a ditadura, instaure-se um arremedo de regime constitu
cional, eleja-se, sob uma Constituição provisória, um Pre
sidente definitivo!

Tenho ouvido, nesta Casa, a acusação de que tudo isto
obedece a uma manobra política •••

O I3R. Â.RG_mo DORNELLES - A duas manobras.
O SR. MAURteIO CARDOSO - •.. ou a duas manobras

politicas.
Recuso dar crédito a esta versão, e recuso porquê, se

tal acontecesse, estaríamos envenenando, em sua própria
origem, o regime constitucional que pretendemos instituir
para o País. Com ~feito, se tal acontecesse, teríamos, nada
mais, nada menos, que o regime a que se referiu o ilustre
candidato da Aliança Liberal: o regime do caciquismo po
litico, o monopólio das posições políticas calafetando todas
as frestas por onde possa passar um sÔpro salutar de re
novação.

O SR. ÂRG:E;MIRo DORNELLES - O Sr. Getúlio Vargas co
nhecia bem o caciquismo, porquê vivia sob o regime do Sr.
Borges de Medeiros.

O SR. MAURíCIO CARDOSO - Regime sob o qual ser
viu muita gente.

Não creio que a nobre Assembléia tal fizesse. Ainda
confio muito no seu patriotismo. Sei que ela não tem o
direito de defraudar o POvo em .suas mais legítimas aspi
rações. Sei que não fará isso.

É, portanto. desde já, com meu protesto contra qual
quer Constituição provisória, contra qualquer eleic;G.o defi
nitiva sob uma Constituiolo provisória; é desde já, com
as ressalvas e restrições expressas que formulei sôbre o
parecer da digna Comisslo, que dou meu assentimento ã
reforma a ser votada por esta Casa. E dou minha aprova
ção, á guisa de simples tentativa, na certeza de que bem de
pressa o próprio plenário reconhecerá, diante dos resulta-
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dos insatisfatórios que teremos, a necessidade de adotar
novas e mais adequadas providências.

O SR. PEREIRA LIRA - O nobre orador teve ocrasião de.
afirmar, aqui, que as emendas de S.- EX. e de seus dignos
companheiros de representação partidária não foram aten
didas. Não tenho procuração, nem pretendo defender a Co
missão dos 26. Fui nela um humilde relator parcial. Posso,
entretanto, afirmar que, com referência á Parte Geral, quasi
todas as emendas apresentadas por S. Ex. foram atendidas.
Exemplifico: a emenda relativa á constituição do território
nacional e sua irredutibilidade.

O SR. MAURICIO CARDOSO - Não é o que está no
substitutivo da Comissão.

O Sa. PEREIRA Lm.A - A ,que se refere ao auxilio finan
ceiro da União nos casos de calamidade publica.

O SR. MAURICIO CARDOSO - Não é emenda minha.
É emenda de quasi todas as bancadas.

O SR. PEREIRA LIRA - Posso afirmar a V. Ex. que o
restabelecimento do texto da -Constituição antiga referente
ás calamidades públicas, foi também aceito .••

O SR. MAURíCIO CARDOSO - Não foi o que prevaleceu
no projeto definitivo.

O SR. PEREIRA LIRA - •.• com ligeiras alterações de -re
dação.

O SR. MAURíCIO CARDOSO - Tenho acompanhado tudo
com o maior cuidado.

O SR. PEREIRA LIRA - O relatório parcial foi publicado
no Diário de 24 de Fevereiro. Ao examinar, com a maior
atenção, as emendas de V. Ex., no seio daquela Comissão,
tive ensejo de fazer referências, igualmente, ao trabalho jio
nobre orador, no que concerne aos limites estaduais a, bem
assim, ás emendas relativas á bandeira e hino nacionais.

tO SR. PRESIDENTE - AtençãoI Está com a palavra o
Sr. Deputado Maurício Cardoso.

O SR. PEREIRA LIRA - Penso que o nobre Deputado con
cederá que eu conclua o aparte. (Acquiescencia do oraàur.)

:Nessa conformidade, passo a outra parte e dou os es
clarecimentos, menos em defesa da Comissão dos 26 e do "Co
mité", do que em atenção pessoal a S. [Ex.

O SR. MAURíCIO CARDOSO - V. Ex. não precisava de
fender a Comissão, nem o "Comité", pOI'qUê eu nao os acusei.
Não formulei nenhuma acusação nesse sentido e, até, apre
sentei uma justificativa para qualquer possível omissão, ex
plicando que as nossas emendas foram publicadas na Parte
Geral. V. Ex., entretanto, se referiu, apenas, a, emendas de
redação, quando, no tocante á distribuição da competência
dos poderes, no tocante á composição dos órgãos governa
mentais .••

O SR. ODILON BRAGA - As emendas de substancia, a
que V. Ex. se refere, não foram incorporadas ao projeto
porquê se afastavam muito do plano constitucional indicado
pelas outras emendas, em maioria.

O SR. MAURíCIO CARDOSO - Estou, unicamente, di
zendo - e V. Ex. confirma a minha declaracão anterior 
que precisamos, justamente, realizar, aqui, obra de colabo
ração, tornando possivel uma harmonia entre os pontos dou
trinários e as sugestões práticas, acaso em conflito.



-.42-

Sr. Presidente, coneluirei as minhas considera.ções. Es
tamos, nêste momento, diante da Indicação que vai ser vo
tada, numa encruzilhada: ou daremos ao País, conforme as
palavras de Rui Barbosa, que, ontem, aquí foram irrvocadas,
a. Constituição sólida, sensata, Pl-aticável, ou, então, lhe da
remos a Constituição jâ anunciada em entrevista que pro
vocou entre n6s, nesta Casa, os mais vivos protestos.

Estou certo de que a Assembléia não hesitará no cami
nho a tomar, porquê, sem dúvida. ela jámais se sujeitaria
- erefiro-me_também á mmoria; falo da. Assembléia em
geral - a aprovar uma Constituição condenada, desde o
nascimento, ao repúdio e ás vissitudes de uma existência
precária.

Por isso, Sr. Presidente, espero que a Casa, se apro
var a proposta da Comissão de Polícia, segundo todts as
indicações estão a demonstrar e, verificada a insuficiêneia
das providências adotadas, não hesitará em acolher novas e
mais convenientes normas para a elaboração dos nossos tra
balhos. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é viva
mente cumprimentado.)

O Sr. Presidente - Findo o discurso do Sr. Maurício Car
doso, para o qual foi pedida a prorrogação, vou levantar a
sessão, designando para amanhã a mesma.

ORDEM: DO DIA

Continuação da discussão única do projeto de resolução,
n. 5, de 1934, alterando o capítulo do Regimento interno, re
lativo á discussão e votação do Projeto de Constituição, e
dando outras providêT)( :as (em virtude de uT17ên;:ia.)

iLevanta,...se a Sessão, ás 18 horas e 7 mi
nutos.



91a Sessão, em 10 de Março de 1934

PRESIDÊNCIA DO SR. ANTúNIO C.lliLOS, PRESIDENTE

1

Ás 14 horas comparecem os 81's. :

Antônio Carlos, Cristóvão Barcelos, Tomaz Lôbo, Fer
nandes Távora, Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Alvaro
Maia, Mário Caiado, Luiz TirelIi, Alfredo da Mata, Mário
Chermont, Veiga Cabral Lino Machado, Magalhães de Al
meida, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares. Godo
fredo Viana, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, José de Borba,
Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Silva Leal, Martins Véras,

Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira de Souza, Irenêo Joffily,
Barreto Campelo, Agarnenon de :i\fagalhães. Souto Filho, Arru
da Falcão, Arruda Camara, Humberto Moura. Góis Monteiro,
Izidro Vasconcelos Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Rodri
gues D6ria, Deodato Maia. J. J. Seabra, Prisco Paraíso,
Medeiros Neto, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas Leoncio
Galrão, AtUa Amaral, Aloísio Filho, Arnold Silva. Lauro
Passos, Carlos Lindenberg, Godofredo Menezes. Henrique
Dodsworth, Sampaio Corrêa, Leitão da Cunha, Acúrcio
Tôrres, Fernando Magalhães. José Eduardo, G",-yer de Aze
vedo, Lemgruber Filho, Ribeiro Junqueira. Pedro AJeixo,
Augusto de Lima, Augusto Viégas, José Alkmin. Odilon
Braga, Vieira Marques, Clemente Medrado, Simão da Cunha,
João Beraldo, FUI·tado de Menezes, Cristiano l\Iachado. Da
niel de Carvalho, Levindo Coelho, Valdomiro 'Magalhães,
Celso Machado, Carneiro de Rezende, Jacques Montandon. Al
cantara Machado. Teotônio Monteiro de Barros, José Carlos,
RodrigueE= Alvp.s; Barros Penteado Má.rio \Vhately, Guarací
Silveira, Hipólito do Rego. José Ulpiano, Cardoso de M~10
Neto, Domingos Velasco, Nero de Macedo, Generoso Ponce,
Alfredo Pacheco, Nereu Ramos Adolfo Konder, Simões Lopes,
João Simplício, Vitor Russomano, Funfa. Ribas, Adroaldo
Costa, Cunha Vasconcelos, F~rreira Neto, Vasco de Toledo,
Antônio Rodrigues, Vademar Reikdal, Martins e Silva. Fran
cisco Moura, Antônio .Pennafort. Sebastião de Oliveira,
João' Vil.aca, Alberto Surek, Guilherme Plaster, Eugenio
Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Ricardo Machado,
Walter' Gosling, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Euvaldo
Lodi, Mário R~lmos. Pacheco e Silva, Rocha Faria, Roberto
Simonscn, Pinheiro Lima, Leví Carneiro, Abelardo Marinho,
Morais Paiva (128.)

O Sr _ Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de 128 Srs. Deputados.

Está aberta a Sessão.
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o Sr. Fernandes Távora (fJO Secretário), procede á lei
tura da Ata da Sessão antecedente, a qual é posta em dis
cussão.

o Sr. Leví Carneiro - Peco a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, sôbre a Ata, o nobre

Deputado.

O Sr. Leví Carneiro (S6b'1'e a Ata) - Sr. Presidente,
sinto-me obrigado, pela primeira vez, a usar da palavra nesta
oportunidade regimental, pelo desejo de dar algumas expli
ca<;{ões a dois colegas nossos que, ontem, ocuparam a tri
buna.

O primeiro deles é o nobre representante dos funcioná
rios públicos, meu distinto colega, Sr. Morais Paiva.

S. Ex., referindo-se a um trecho de discurso que pro
nunciei no dia anterior, acentuou que o dispositivo do pro
jeto constitucional, referente á condição dos servidores pú
blicos que não fazem parte do quadro permanente, resultara
de emendas que haviam sido apresentadas, contrariando.
assim, de alguma sorte, a observa<;{ão que eu havia feH..o.

Devo dizer a V. Ex. que o dispositivo do projeto cons
titucional de que se trata, como aludi, foi formulado no
seio da Comissão. Por isso mesmo, evitei atribuir-lhe uma
autoria individual que resultou de uma combinação de mo
mento, na qual teve, aliás, parte, com o brilho costumado, o
dedicado e provecto Deputado, digno representante dos fun
cionários, meu distinto amigo e colega, Sr. Nogueira Pe
nido.

O SR. M.ORAIS PAlVA - Permita V. Ex. um aparte. Fal}O
justiça ao nobre Deputado e á digna Comissão. Apenas quis
assinalar que não passou despercebida ao representante dos
funcionários públicos a situaçãO dos modestos servidores do
Estado.

O SR. LEVl CARNEIRO - De acôrdo. E estou Querendo
acentuar que não excluí a colaboração que, efetivamente, teve,
na feitura daquele dispositivo, o Dl'. Nogueira Penido, na
quela ocasião, exatamente um dos membros do Comité de
Revisão.

O segundo orador de ontem, a quem devo resposta,
é o eminente representante do Rio Grande do Sul, Sr. Mau
rício Cardoso.

S. Ex. parece ter-se queixado de que suas emendas não
lograram a merecida atenção da Comissão Constitucional.

Devo dizer que, em referência á parte do Poder Judi
ciário, de que fui Relator, divergia fundamentalmente das
emendas de S. Ex., porquê elas consagravam a unidade mixta
da magistratura que, aliás, veiu a prevalecer no projeto,
contra meu parecer e contra o meu voto. De.sorte que, neste
ponto, as suas emendas tivéraIll até um triunfo apreciável.

Várias outras, atinentes á parte do Poder Judiciário,
foram por mim aproveitadas diretamente ou com algumas
modificMões que me pareceram necessárias. E, por último,
há ainda algumas do nobre Deputado que eu mesmo apoiei
e SÔbre as quais fui vencido.

Assim, posso assegurar que as emendas de S. Ex., como
as de todos os Srs. Deputados, mereceram da Comissão
Constitucional a mais cuidadosa atenção.

Evidentemente, não era possível adotar no projeto as
duas mil emendas apresentadas. A verdade, entret~to, é que
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nelas se inspirou a Comissão, para a obra realizada. (Mu.ito
bem; muito bem) •

2

o Sr. Waldemar Falcão - Peço a palavra.

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

O Sr. Waldemar Falcão (Sô1rre a Ata) - Sr. Presi
dente, o estado precário de sa"Úde de um dos meus filhos
obrigou-me a me ausentar desta Capital, desde terça-feira úl
tima até ontem á noite. E, dest'arte, não pude ser presente
ás reuniões da Comissão Constitucional realizadas a 6, 7 e 8
do corrente. Ainda por êste motivo, não pude assinar em
tempo o substitutivo do projeto constitucional que àesceu da
aiudida Comissão para o plenário desta Assembléia.

Essa ausência foi para mim tanto mais lamentável
quanto, na sessão de 5 de Março daquela Comissão, tive en
sejo de levantar uma questão de ordem, que dizia respeito á
possibilidade de serem apresentadas, nessa ocasião, emen
das ao substitutivo do douto Comité Revisor, desde que fos
sem subscritas por Deputados, representando a maioria dos
membros da Comissão Constitucional.

Levantando essa questão de ordem, redigi e apresentei
a proposta que foi vencedora, e que é a seguinte, segundo o
original que está arquivado na própria Comissão:

Proponho:
10

_ que as emendas assinadas pela maioria ab
soluta dos membros da Comissão Constitucional sejam
consideradas desde já como aprovadas, nos têrmos do
art. 31 do Regimento em vigor, evitando-se a!lsim dis
cussão e nova votação, para que demorada nii.o seja a
constitucionalização do País;

20
- qne as emendas ora apresentadas c qu') já

disponham de assinaturas de um têrço dos membros
da mesma Comissão, sejam recebidas, discutidas e vo
tadas na próxima reunião.

Essa, como disse, a proposta vencedora. Apresentei-a
depois de esgotados todos os esforços no sentido de que as
emendas a que me referira, fossem aceitas ainda nô momento
em que se ultimava a organização do substitutivo por part.e
do douto Comité Revisor.

V. Ex., Sr. Presidente, é testemunha da maneii'a como
procedi no sábado e como havia procedido na sexta-feira
anterior á reunião daquele Comité, agindo junto a V. Ex.,
junto ao nobre leader da maioria, o ilustre Deputado Me
deiros Neto, e a outros eminentes colegas, afim de evitar

. que, no seio da Comissão Constitucional, surgisse qualquer
discussão que pudesse, de longe embora, demorar o arremate
daquele substitutivo.

Destarte, Sr. Presidente, parece que não me cabe culpa
alguma por qualquer dificuldade que haja surgido na ela-
boração final do mesmo substitutivo. .

O eminente Presidente da Comissão Constitucional, Co
nosso preclaro colega Sr. Carlos Maxi19iliano, achou muito
conveniente - e nessa parte s6 tenho que me felicitar por
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essa sua decisão - dar o elastério de 24 horas para que
aparecessem outras emendas, possivelmente assinadas por i4
Deputados, nas condições, por conseguinte, da proposta que
eu havia oferecido.

Felicíto-me, repito, por eSsa decisão de S. Ex., pela
qual conseguiu que outros nobres colegas colabora%em com
as suas luzes na ultimação 'do substitutivo.

Regressando ontem, Sr. Presidente, tive conhacimento
de que já havia sido publicado o projeto constitucional.
Assim sendo, permito-me solicítar de V. Ex., nos f,êrmos do
art. 80, letra d, do Regimento em vigor, digne-se fazer incor
porar ao mesmo substitutivo, ou, pelo menos, fazer inserir
na Ata da Sessão de hoje a declaração que envio á Mesa e
que diz respeito ás restrições com as quais eu assinaria o
dito projeto, ora submetido aa conhecimento da Assembléia,
restrições essas também subscritas pelo meu eminente co
lega, 81'. Generoso Ponce, comO relatores que éramos do
Capítulo - "Do Poder Executivo".

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)

Vem á Mesa a seguinte

DECLML~ÇÃO DE VOTO

Declaro que, se tivesse sido presente á Sessão de 9 do
corrente, teria apôsto minha assinatura, na qualidade de
membro da Comissão Constitucional, ao Substitutivo do
Anteprojeto de ConStituição apresentado pela referida Co
missão ao plenário desta Assembléia.

Fa-Io-ia, porém, com algumas restd~ões, dentre as
quais destaco as seguintes:

a) no tocante ao preambulo, por preferir a inclusão, no
mesmo, da expressão "pondo a nossa confiança em Deus",
consoante os têrmos do discurso que pronunciei, no plenário
da aludida Comissão, aos 22 de janeiro do corrente ano;

b) no referente aos §§ 20 e 30 do art. 68 do prealudido
Substitutivo, por manter a convição de que o colégio eleí
toral especial destinado a eleger o Presidente da República
deveria comportar, outrossim, representantes das associações
profissionais e culturais do país, na conformidade do sub
stitutivo que tive a honra de elaborar, como Relator da Se
cção TI, capítulos 1, 11 e TIl, do Anteprojeto constitucional
(Presidente da República, atribuições e responsabitidade) ,
juntamente com o meu ilustrado colega Deputado Generoso
Ponce;

c) relativamente ao recurso ex-officio a ser exercitado
pela Assembléia Nacional quando esta denegasse recebimento
á denúncia contra o Presidente da República, recurso êsse
que, juntamente com o meu sobredito colega, tive ensejo
de sugerir, no substitutivo citado (apud Diário da Assem
bléia Nacional de 10 de fevereiro deste ano), não tendo,
porém, sido incluído no Substitutivo organizado pelo douto
Comité Revisor.

:8. R., em 10 de Março de 1934. - Waldemar Falcão.
Subscrevo a declaração supra no tocante as restrições

referidas, de acôrdo com as minhas manüestações anterio
res na Comissão Constitucional.

.S. R., em 10 de Março de 1934. - Generoso p'once
Filho.
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i:m seguida, é aprovada a Ata da Sessão
antecedente.

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

O Sr. Tomaz Lôho (lo Secr.etário), declara que não há Ex
pediente a ser lido.

8

O Sr. Presidente - Tem a palavra. o primeiro orador ins
crito, Sr. José Carlos.

O Sr. José Carlos lê o seguinte discurso: "Sr. Pre
sidente - Uma das maiores dificuldades dos problemas de
gOVerno e, portanto, políticos dos países novos, com vastos
territórios distendidos em latitude e populações pouco den
sas, é a geral ígnorancia de seus principais elementos, tor
nando aleatórias as conclusões baseadas em considerações
empíricas ou fantasistas. Os países de civilização antiga
não sofrem dêsses males. Os seus problemas estão longa~

mente estudados, e o número e a competência dos técnicos
que dêles se ocupam não deixam o mínimo recanto de som
bra, nem de dúvida, para as suas soluções. Evidentemente
não podemos pretender antecipar o estágio de uma cultura
em ciências sociais e políticas que, naturalmente, ainda não
atingimos. O desenvolvimento das sociedades humanas pas
sa por etapas com as quais nos devemos conformar. Entre
tanto, alguns elementos estatísticos cuja aproximação nos
conduz a conclusões interessantes, devem estar presentes á
maior parte dos raciocinios dos. senhores Constituintes, nos
trabalhos da elaboração constitucional.

Somente porquê me parece importante expôr á Assem
bléia uma introdução á. matéria constitucional, esboçando
o meio econômico bl~sileiro, dentro do qual devem
mover-se as doutrinas do direito público que nos cum
pre adaptar e adotar, é QU91 me abalanço a tomar
tempo aos nossos trabalhos, o que farei o mais resumida
mente possivel, com muito desejo de ser breve, sem prejufz~
da clareza e da nitidez dos conceitos.

El!.! 1891 - CONSTITUIÇÃO pOLfTICA - El!.! 1934 - CONSTI
TUIÇÃO POLÍ'l'ICo-SOCIAL

Sr. Presidente - Vamos fazer uma constituição
política e social para o Brasil. Já aí temos uma diferença
fundamental de situações entre a primeira Constituinte
Republicana e a nossa Assembléia. A Constituição Republi
cana era essencialmente política. No tempo em que foi ela
borada, fundámos uma República Democrática Representa
tiva, aproveitando a experiência feita e acabada das mais
civilizadas nações do mundo. Fomos, em 1891, os herdeiros
dos ensinamentos adquiridos num século de lutas pela li
berdade e pelas formas do Estado legitimados pela vontade
popular. Nessa época, o ciclo revolucionário iniciado com a.
fundação da República Norte-Americana e continuado na
Revolução Francesa, tinha se encerrado com <) triunfo dos
movimentos liberais de 1848, e com a fundação da terceira
república em França. Fundâmos a nossa República em
pleno apogeu da concepção individualista, isto é, quando o
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predomínio da ordem jurídica e da mística da liberdade:
tinham moldado a conciência da dignidade do homem supe
rior aos interesses das sociedades humanas. Nada tive
mos de inventar, nem de improvisar em 1891. Colhemos os
frutos maduros, pendentes da arvore da sabedoria política.

Hoje, senhor Presidente, a situação é muitíssimo di
versa. As mais complexas e extraordinárias experiências
sociais e políticas prosseguem nas principais nações do
mundo, muito longe ainda de resultados definitivos. Se, na
Itália e na Alemanha, a velha estrutura da sociedade se
fortaleceu simplesmente graças ao fanatismo nacionalista,

_a subversão social na Rússia tranforma, sem modificar, o
- escravismo organizado no tempo dos Tzares.

Enquanto é evidente o retrocesso da civilização euro
péia, que jamais conseguiu se desembaraçar de inúmeros
preconceitos da Idade Média, nos Estados Unidos da Amé
rica do Norte, processa-se uma formidável revolução nos
métodos governamentais, econômicos e financeiros, reali
zando-se um programa, capaz de subverter completamente
uma técnica que, até hoje, supunha-se baseada nas con
quisLas das ciências econômicas e sociais.

Quando, em 1926, Poincaré, chamado a salvar a França,
organizou um govêrno de concentração nacional, encontrou
elaborado o celebre parecer da Comissão de Perítos sôbre a
situação financeira do país. Vossa excelencia, senhor Presi
dente, que nessa matéria é uma das nossas maiores autori
dades, sabe que o parecer dos peritos francêses é a consa
gração da doutrina classica; e sabe, também, que suas dire
ctivas aplicadas a um país com sólidos fundamentos eco
nômicos e financeiros, mas aLingido pela desordem política,
deram o milagroso resultado que todos sabemos. Aplicar-se
ia. pOl'f!m, a doutrina dos peritos com o mesmo exito num
país privado da estabilidade econômica da França? O nosso
conhecido plano Niemeyer, outra coisa não foi sinão o éco
das conclusões classicas dos peritos francêses. Teria sido
viá.vel c praticável no quadro de um pais do tipo brasileiro?
Os falos já responderam a essas perguntas.

Muita gente supõe que, o formidável plano Roosevelt, é
uma improviza(;ão do Presidente; mas, na verdade, êle é a
ratiric:Jç:io amcl'ic:ll1a dos principios europeus dos peritos
frnnc(~::;cs em 192G. A política Roosevelt em 1933 decorreu
de diretivas técnicas, exatamente como a política Poincaré
de 192G.

O SR. AGA:MENON DE MAGALHÃES - O método é o mesmo:
é o da inflação.

O SR. JOSÉ CARLOS - A diferênca está no conjunto
de circunstancias que diferenciam a América da Europa, e
também do caminho percorrido na evolução das idéias entre
1926 e 1933.

A experiência Roosevelt

O plano francês foi formulado por professores ilustres
e financeiros os mais célebres. O "New Deal", para usar a
expressão corrente nos Estados Unidos, foi lançado por
Franklin Roosevelt, depois das conclusões da comissão no
meada ainda pelo presidente Hoover, e composta de cinco
enta notáveis membr{)s, sob a presidencia do professor Wes
ley Mitchell da "Colún1bia University". Esta comissão tra-
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balhou três anos, e recorreu a mais de quinhentos 'informan
tes, os mais qualificados na grande República da América
do Norte. 'feve por objetivo fi~ar as recentes tendências so
ciais nos Estados Unidos. Dois grossos volumes, com mais
àe mil e quinhentas páginas, sob o título "Recent Social
Trends in the United States", contém o relat6rio oficial da.
Comissão, que se notabilizou por ter examinado todos os
aspéctos importantes da vida norte-americana, não como
elementos isolados, mas na sua interdependencia recíproca,
e em função do problema americano, na frase do pr6prio
professor Mitchell, "encarada a América como um todo,
como uma união nacional". Foi, apoiando-se em tal alicerce,
que o Presidente Roosevelt pôde afirmar, na Menságem que
dirigiu há pouco ao Congresso, em 4 de Janeiro último, que
"a sua ação governamental era a obra da restauração do
bem estar nacional", definindo-a como sendo a "construção
sôbre as ruínas do passado, de uma estrutura nova, concebi
da para solucionar os problemas, atuais da civilização mo..
dérna". "Uma tal estrutura, explica em seguida Roosevelt.
comprehende - não s6mente as relações recíprocas da indús
tria, da agricultura e da finança - como os efeitos que qual
quer das três exerce sôbre OS cidadãos tomados isolada
mente, e sôbre o povo inteiro tomado como nação".

Eis ai, senhor Presidente, os tempos em que vivemos.
Doutrinas opostas aplicam-se aparentemente com igual
exito. A ciência submete-se á arte. No campo te6rico do
mina o empirismo. No campo experimental aceitamos con
clusões provis6rias, que apenas concluem ligeiramente.
Nessas condições, senhor presidente, não escapará a ninguém
quanto mais ingrata e dificil é a tarefa dos Constituintes de
1934, comparada com a dos Constituintes de 1891. Muitas
coisas devemos improvisar. Não podemos nos acostar a
modêlos alheios. Não nos aproveita a experiência de nin
guém. Devemos confiar na nossa observaçüo, no nosso ra
ciocínio, nas lições do nosso meio e do nosso passado.

Tt1mas a estudar

Agora, senhor Presidente, vou propôr alguns têrnas que
devem ser matéria de meditação dos senhores Constituintes.
Sem que formemos opinião clara sÔbre êles, não faremos
obra capaz de organizar um grande país, direi mesmo, um
continente como é o Brasil.

É o Brasil um país pobre, como o afirmou, desta tri..
buna, o nobre Deputado Sr. Roberto Simonsen, OU o Brasil
é um país rico, como disse, aparteando ao representante de
S. Paulo, o ilustre Deputado Sr. Arruda Falcão?

Em primeiro lugar o que é um país rico? Seria rica, a
Espanha, na época em que seus galeões lhe traziam os me
tais preciosos da América?

Rico é o país que, .acompanhando o progresso da civili
zação, produz em condições favoraveis, satisfazendo suas
necessidades, graças ao seu comércio, interno e internacio
nal. Um Estado pode ter muitas dificuldades financeiras.
num país rico, e, pode também ser folgado de recursos mo
netários, num país pauperrimo. Na Europa, a Inglaterra e a
França são paízes ricos. A ltaHa é considerada pobre. Com
paremos a situação "atual" do Brasil á dêsses três paízes
e:uropêus, lembrando que os quatro têm, aproximadamente,
a mesma cifra de habitantes.
VOLUME XI 4
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NUMEROS-íNDICES DOS RECURSOS ECONÔMICOS DOS
PAíSES QUE TÊM APROXIMADAMENTE A MESMA.PO
PULAÇÃO QUE O BRASIL - (BASE: BRASIL = 100)

tndices:

Importação • • •...•...
Exportação . . ..••.•...•
Receitas do Tesouro Na-

cional. . . • • .
Meio circulante . • ..••.•
Reservas de ouro e dis

ponibilidade no exte-
rior. . . . .......•...

Empréstimos dos bancos
centrais . . .......•

Depósitos bancários . ••
Depósitos nas caixas eco-

nômicas •.....•...
Aut0I06veis • • ••••••••

Médias • • ••..••••••

Grã-
Brasil Bretanha França Itália

iDO 1.247 53i 262
100 812 426 160

100 1.574 638 426
100 452 598 255

100 502 1.703 456

100 914 316 219
100 1.577 264 128

iDO 7.118 1.710 2.269
100 805 675 115

100 1.666 762 473

Pelos índices, que apresentAmos, sito mats ricos do que
o Brasil "atual": a Inglaterra, cerca de dezeseis vezes e meia;
a Franca, 7 112 e a Itália. que é considerado um país pobre,
oi 112. Os dados aquí expostos, aliás dos mais expressivos. vi
zam apenas oferecer uma demonstra.ção concreta das diferen
ças de nível de riqueza entre o Brasil e países que têm apro
ximadamente a mesma populaçio, sem a pretenslo de da.r
a medida exata dessas diferenc;.as.

:tsses dados evidenciam o quanto o Brasil "atual" é um
país pobre. Mais evidente se tornarA ainda esta concluslío se
verificarmos, pelo mesmo processo, qual a distribuição da
riqueza em nosso país.

O SR. ARRUDA FALCÃo - V. Ex. me dá licença para um
aparte?

O SR. JOst CARLOS - Com todo o prazer.
O SR. ARRUDA FALCÃo - A evidência é que o povo é po

bre; mas, a demonstração de que o pais não é tambem pobre
estará em ver-se que não nos faltam as reservas de matéria
prima, reservas abundantes em um território todo por explo
rar. Só a AmazÔnia é o colosso que sabemos. Para dar uma
idéia, do que somos, basta dizer que nem a Jlesca exploramos
ainda.

O SR. JOSlí: CARLOS - V. Ex. concorda comigo em que
o Brasil é atualmente um país pobre. Pode ser rico poten
cialmente, ter riquezas inexplol'adas, mas, no presente, eco
nomicamente, um país pobre.

O SR. Â.RRUDA FALCÃO - Povo pobre em país rico, tantas
vezes dito e repetido. .

Oe SR. JOSÉ CARLOS - Aliás, isso já foi demonstrado
pelo Sr. Roberto Simonsen.

O SR. ROBERTO SIMONSE1'" - Em abono do que V. Ex.
õeclara, direi, quanto a esta questão de riquezas potenciais,
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,.q-Ile é preciso notar que o mundo inteiro possue dessas ri
,·quezas.

O SR. ARRUDA FALcÃo - A Itália não o é.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - É rico de minas e em

,quédas dáguas não exploradas.
O SR. ARRUDA FALcÃo - Minas, aliás, não descobertas.
O SR. JOSÉ CARLOS - Logo, é riqueza hipotética.
O BR. ROBERTO SIMONSEN - Em economia política con

.5ideramos riquezas as que estão integradas no dinamismo da

..-civilização.
O SR. ARRUDA FALcÃo - Essa é a riqueza do povo; não

exclue a riqueza latente do território.
O SR. MÁRIO RAMos - -V. Ex. permite um aparte?
O SR. JOSÉ CARLOS - Com todo o prazer.
O SR. MÁRIO RAMos - Os interessantes índices que V. Ex..

referiu, tomando para média do Brasil 100 e para da In-
··glaterra 1.666, são índices da circulação da riqueza. O Bra
sil, em matéria de circulação da riqueza, tem o índice de iOO;
os outros países estão em condições diversas. Pode-se dizer
que o Brasil é um país de má circulação de riqueza. Logo,

<é um país de vida pobre.
O SR. MORAIS ANDRADE - A conclusão é esta.
A SR. MARIO RA1\ros - Os índices são, positivamente, de

·circulação da riqueza.
O SR. JOSÉ CARLOS - Nós, paulistas, Sr. Presidente,

sabemos muito bem as excepcionais vantagens que o nosso
Eslado oferece ao trabalho humano, quer pelo seu clima, na
'tureza do 5610, aspeclo topográfico, distribuição das aguas,
revestimento vegetal e todos os demais fatores da verdadei
ra riqueza econômica. A gleba que nos tocou em sorte é uma

·das maravilhas do mundo. Sem dúvida temos aproveitado a
.dádiva da natureza. Essas circunstancias constituem o as
sunto, a preocupação, o entusiasmo da nossa vida. Muitos

·dos brasileiros de outros Eslados que nos visitam tem a sen
sação inexata de um orgulho da riqueza reinante, entre nós,
quando na realidade somos os primeiros a reconhecer os
dados do nosso problema, e se não temos falsa modestia, tam-

-bérr. não temos jaclancias ridículas. Somos felizes pelo tor
rão que nos tocou em sorte. Queremos aproveitá-lo. Traba
lhamos para isso. Não comparamos por fanfarronada; apenas
cotejamos com o intuito de estudar, de melhorar, de aperfei

.çoar. N6s, paulistas, senhor presidente, rendemos continua-
mente sincera homenagem ao esforço dos irmãos do Norte,
do Centro e do Sul, á coragem, á energia, o amor á terra na
tal de que êles dão tantas e tão emocionantes demonstrações.

O SR. AG.-'\MENON MAGALHÃES - Aliás, êsses sentimentos
·de brasilidade são reciprocos.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - É uma tradição de S. Paulo,
·de que o Norte muito se orgulha. O sentimento de brasilidade
está na própria história do povo bandeirante.

O SR. JOSÉ c.A..RLOS -----' V. Ex. tem toda a razão. Eco-
noniicamente nenhum país do mundo é homogêneo. O nosso

·Estado não é homogêneo, não tem o mesmo teor de riqueza
-em todas as suas zonas. Raramente uma. simples fazenda se
-constitue de uma s6 mancha de terra, e ainda assim os aci-
·dentes do terreno tornam algumas de suas partes mais aces
:siveis e de mais facil exploracão agrícola ou pastoril.



-.52-.

Os grandes p:'lisesnovos .do planeta que, como o Br:asi4·
ainda estão em VIas de colomzaçao, o Canadá, a Austrálla, a~
Argentina, a Nova Zelandia e até os Estados Unidos da Amé
rica do Norte, submetem-se, instintivamente, na sua explora
ção economica, á regra geral do menor esforco. As partes
mais ricas, mais produtivas, mais comodas entram primeiro
em exploração. Daí decorre imediatamente a desigualdade'
econômica, social e política. E é á sabedoria da legislação, e'
á larguesa de vistas dos homens de govêrno que, nos paises
desse tipo, toca remediar ou atenuar as consequências de um
desequilíbrio inevitável. É com êsse espírito, e:x:cluindo pro
positadamente toda eiva de sentimentalismo, que vou exami-
nar as desigualdades econômicas, sociais e políticas das va
rias zonas habitadas do nosso país. A legislação, sobretudo a
magna legislação constitucional, deve encarar o problema
que os homens políticos precisam acompanhar em todas J.S
fases de seu desenvolvimento, atenuando ou remediando as
suas consequências desde que não seja possível remover as'
suas causas.

Vejamos agora os números íncices da distribuição da
densidade econômica no Brasil.

Números índices da distribuição da densidade econômica no·
Brasil

(Percentagem sobre os totais relativos a todo o país, ou seja".
base: Brasil = 100)

S. Paulo - Distrito Federal - S. Paulo e Distrito Federal
- Outros Estados

1 Arrecadações fiscais • • .
2 Comércio marítimo. •
3 Transações mercantis. .
4 Produção indústrial • •
5 Produção agrícola ..
6 Prod. de energia eletrica
7 Emprêstimos bancãrios •
8 Depósitos bancários • •
9 Del'. nas cxs. econômicas

i O Automóveis. . • . •...
11 Transp. de mercadorias
12 Renda nacional. • • • ••

Médias

32,94
31,98
32,10
37,09
44,61
43,13
34,78
40,39
25,12
46,13
39,73
32,07

36,70

27,9:1.
26,07
29,09
23,04

1,80
42,96
32,49
46,43

9,94
26,54
36,58

52,23

60,86
58,05
61,20
60,13
44,61
44,93
77,75
72,88
71,56
56,08
66,37
68,66

61,93

39,13'
41,94
38,79
39,86
55,38
55,06:
22,24
27,H
28,43'"
43,91
33,72"
31,33

38,07

o SR. BARRETO CAMPELO - V. Ex. dá licenca para um"
aparte?

O SR. JOSÉ CARLOS - Com muito prazer.
O SR. BARRETO CAMPELO - l1:sses índices relativos ao

Distrito Federal e ao Estado de São Paulo resultam do fato'
de serem ambos entreposto~ de vast~ zona~ do país. É uma
consideração muito importante.

O SR. JOSÉ CARLOS - Como podem ser entrepostos do
Norte do Brasil?

O SR. BARRETo CAMPELO - Não me referi ao Norte, mas a..
outras zonas.

O Sa. XAVIER DE OLIVll:IRA - São Paulo e o Distrito Fe
deral deveD1 ser excetuados: para se fazer a comparação do-
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índice econômico entre os Estados do Norte e os outros do
Sul. Eu, de mem6ria - e sem querer interromper a sua bela
dissertação e a lição proveitosa para o momento - diria a
V. Ex. que o meu Estado, em 1913. exportou para o estran
-;geiro mais que o Rio Grande do 'Sul. Entretanto, isto não
significa que êle seja tão rico quanto aquele Estado.

O SR. JOSÉ CARLOS - O mesmo será comparar São
Paulo e o Distrito Federal com os outros Estados do BrasiL

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Os outros Estados do Sul,
comparados com São Paulo, também ficam em situação de
inferioridade.

O SR. JOSÉ CARLOS - Mas é a situação de fato, no
momento. Amanhã, pode suceder o contrário, como já ocor
reu no tempo dn Brasil-Colônia.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Tenho estudos a respei
to e por isso tomei a liberdade de interromper V. Ex.

Distribuição da densidade econômica do Brasil

O SR. JOSÉ CARLOS - "A extensão territorial do
-pais é de 8.511.189 quilômetros quadrados.

As duas unidades mais prósperas, Distrito Federal e
~São Paulo, têm, respectivamente, 1.167 quilômetros quadra
dos e 247.239 quilômetros quadrados, ou sejam, respectiva
mente, 0,01 % e 2,91 '7ó da área total.

Ora, essas duas circunscrições, com um território de
menos de 3 % do de todo o país, possuem cerca de dois t.er

"Cos dos recursos econômicos da Nação, cabendo apenas pou
co majs de um terço a todas as demais unidades, que abran

·gem::-rúais de 97 % do território nacional.
Se considerarmos a população, em vez do território, ve

rificaremos que, tendo o Brasil 44.032.095 habitantes, se
gundo a estimativa do Departamento Nacional de Estatísti
ca -Para 1932 cabendo ao Distrito Federal 1.585.234 habi
tantes e a São Paulo 7.119.418 habitantes, ou sejam

'8.794.652 habitantes para as duas unidades referidas,
isto é, cerca de um quinto da população total, quatro quin
tos da população brasileira, localizados numa área que re
presenta mais de 97 % do território nacional, dispõem, por
tanto, de apenas pouco mais de um terço dos recursos eco-

-nômicos de todo o País.

As causas dos altos índices de densidade econ~mica de São
Paulo e Distrito Federal -

As grandes diferenças de nível de riqueza entre São
:Paulo e Distrito Federal e o resto do País são, evidentemen
te, motivadas pelo aflúxo de capitais, incomparavelmente
maior nessas unidades do que nas outras.

O Brasil s6 poudl} até hoje oferecer nos mercados inter
-nacionais, em concorrência com outros povos, poucos pro
dutos de grande consumo mundial, produzidos economica
mente. Nos tempos coloniais exportou o pau Brasil. o açú
·car, o algodão, o ouro, as pedras preciosas e especiarias di
-versas. Continuou depois a exportar o' açúcar, até que os
mercados mundiai<; se fechassem a êste produto, continuou a
·exportar o algodão até que outros povos o suplantassem na
organização técnica desta lavoura, ainda rotineira em quasl
todo o Brasil; e entrou a exportar o café e. até há pouco, a
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borracha, cujo monopólio perdeu ineptamente. Foram es-
tes 'Produtos os concentradores de capitais em nosso País.
Ao 'Passo poréIll que muitos tiveram importancia efêmera
no nosso intercambio exterior, e outros nêle figuraram com
uma quóta apenas apreciável, o o café, desde longa data, se'
constituiu a verdadeira moeda internacional do Brasil, pelo'
excepcional volume de sua exportação e por sua crescente
importancia entre os grandes produtos comerciais do mun
do. Nenhum outro produto brasileiro exportável a êle pode'
ser comparado, nem de longe, como produtor de riqueza
como formador e concentrador de capitais. É por isso que
no grande Estado caféeiro do Brasil se operou uma capitali
zação tão intensa, não só pela formação de capitais nacio
nais derivados direta ou indiretamente da exploração do
café, mas também pela atração de capitais estrangeiros, que'
para aí afluíram para aplicação tanto em explorações eco...;
nõmicas, como em operações de financiamento. Com o ca
pital, afluiu a mão de obra nacional e estrangeira, e inten
sificou-se o povoamento pela própria prosperidade verifi
cada nessa região do país.

A. longa duração da riqueza caféeira propiciou o surto·
econômico de São Paulo, que determinou a sua industria
lização, a elevação do seu nível cultural, do seu padrão de'
vida e progresso técnico. A cultura do café, agindo como·
elemento capitalizador, povoador e civilizador, transformou
um povo agrícola, num povo agrário-industrial, com índices

. de cultura já bastante elevados, e com capacidade, já afir
mada em realizações vitoriosas, de organizar as produções
que exigem um grande adiantamento técnico. Foi graças
á capitalização proporcionada pela lavoura caféeira que São'
Paulo poude elevar o nível econômico do Estado, permitin
do-lhe consolidar seu parque industrial, e atingir a etapa.
dos saldos na balança comercial na cabotagem, depois de por·
largos anos obter enormes saldos na balança comercial com'
o estrangeiro.

Quanto ao Distrito Federal, trata-se da capital do Pais;
para onde afluem perenemente imensos capitais, arrecada
dos pela Nacão em toda a República, sob a forma de impos
tos, taxas, rendas das explorações industrias do Estado, ete.
Aí se gastam cerca de dois terços das despesas federais, ex
clusive o serviço da dívida pública. Ainda hã POUCO! dias
em conferência pronunciada na Sociedade dos Amigos de·'
Alberto TOrres, o senhor Dl'. Rafael Xavier, diretor da Es
tatística e Publicidade do Ministério da Agricultura, lembra
va que no último decênio a União arrecadou 17.770.479
contos de réis e gastou sómente no Distrito Federa.l
:l1.606.827 contos. Além disso, é o Rio de .Janeiro, pela sua··

.situação privilegiada, um grande empório distribuidor de
mercadorias, o centro da vida bancária do País, o maior'
porto nacional, e um· grande centro de turismo, de cultura.
e de civilização. Tudo isso atraiu para o Distrito Federal
grandes capitais, que lhe permitiram organizar um grande
parque industrial e torná-la a cidade mais rica. do Brasil.

Os mesmos motivos, embora em muito menot" escaIa,.
têm determinado maior concentração de riqueza nas capi
tais dos Estados, as quais apresentam índices econômicos
bem mais elevados do que os dos respectivos "hinterlands"~

O fenOmeno paulista e o fenÔmeno carioca nllo se re.
produziram. porém, em parte alguma do Brasil com a. mas..
ma intensidade. E por isso podemos sintetizar as. nossas o~
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servações dizendo: é preciso sincronizar o ritmo do progres
so dos Estados brasileiros, de forma que o desenvolvimento
do Distrito Federal e do Estado de São Paulo não encontre
barreiras no progresso menos acelerado das demais unida
des da Federação. Mas, como dois grandes centros de ri
queza e de civilização, onde cada vez mais se acentua o pro
gresso técnico, essas duas unidades estão destinadas a for
necer ao resto do Brasil os elementos necessários para a or
ganização racional da sua produção, de modo a valorizá-la
e permitir aos outros Estados o progresso econômico, em
grande parte dependente da técnica. .

Em São Paulo já existem os grandes institutos cien
tíficos especializados, como o Agronômico de Campinas, que
reorganizou, racionalizando-a, a lavoura algodoeira paulis
ta; as escolas superiores de agricultura, como a de Piraci
caba, que têm fornecião agronômos a todo o País; e muitos
outros aparelhos técnicos de instalação e manutenção
cU3tosas e que por isso s6mente são possíveis nos centros de
grandes recursos.
. As condições favoráveis para a produção de um artigo

determinado não são necessariamente naturais ou devidas a
condições particulares de uma região. Podem ser obtidas, ou
aumentadas pela organização técnica. Foi no Brasil, onde as
condições naturais são excepcionais para a citricultura, que
a Califôrnia veiu buscar as mudas dos seus laranjais, os quais
constituem lá uma riqueza muito maior do que os cafezais
brasileiros. A-pesar-das nossas condições naturais favoráveis,
só podemos concorrer com a Califórnia, nos mercados mun
diais, depois de termos dado organização técnica á nossa pro
dução citrícula. (I mesmo aconteceu com o algodão em São
Paulo. Há dez anos o algodão paulista podia enquadrar-se
entre os peores do mundo. Quarenta e três por cento de todos
os algodões classificados em 1924 eram de fibra inferior a 24
milímetros. Essa degenerescência se atribuia em grande parte.
á mistura dos tipos, á disseminação de variedades inferiores,
á inexistência de uma organização capaz de atender ás ne·
cessidades imediatas de sementes selecionadas.

Quando os técnicos do Instituto AgronÔmico de Campinas
se resolveram a organizar cientificamente a cultura algo
doeira, chegAmos a resultados surpreendentes. Em 1933, se
gundo classificações oficiais, 98 °1° do algodã.o paulista se in
cluíam na classe de fibra entre 28 a 30 milfmetros. Não seria
possível essa extraordinária conquista, cujo valor sobe a mi
lhares de contos de réis, se o Estado não tivesse elementos de
assistência técnica nas proporções indispensáveis ao seu
desenvolvimento.

E as s_afras de algodão, graças á organização científica da
produção, vão dobrando ano a ano. Em 1930, São Paulo pro
duzia 3.934.000 quilos de algodão em pluma. Em i931 pas
sou a 10 milhões. Em 1932, a 21.500.000. Em 1933, a 35
milhões.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Superando os Estados mais
produtores do Norte. Isso deveria servir de padrão para. o
Govêrno Federal verificar que o ensino técnico convém a essa

. cultura, não s6 em São Paulo, como em todo o Brasil. São
Paulo tom.ou a hegemonia da produção de algodão, o que vem
provar que talvez o café não possa ser com.parado, em relação
ao nosso futuro .econômico, ao algodão, porquê êste é de todo
o Brasil e o café de poucos Estados.da Federação•.

O SR. JOSÉ CARLOS - Perdão, o café é de i6 Estados
do Brasil.



-56 -

o SR. VERGUEIRO CÉSAR - É produto brasileiro e não
paulista.

O SR. JOSÉ CARLOS - Os colegas do Espírito Santo po
derão informar que 97 °1° da renda do Estado é representada
pelo café.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA-O algodão, sei que é de quasi
todo o Brasil. O café continua a ser de três ou quatro Es
tados.

O 51'. Presidente - O orador dispõe de mais 10 minutos
para terminar seu discurso.

O SR. JOSÉ CARLOS - Muito obrigado a V. Ex. pelo
aviso.

As estatísticas para 1934 prevêm uma safra de 80 mi
lhões de quilos de algodão em pluma. E não é s6mente o Es
tado de São Paulo que se está beneficiando do seu aparelha
mento técnico. O govêrno paulista acaba de fornecer a vá
rios governos do Nordeste, cento e cincoenta mil quilos de se
mentes selecionadas de algodão.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Das quais manda algumas
para os Estados do Norte, que são utilizadas .com muita van
tagem.

O SR. JOSÉ CARLOS - São sementes selecionadas e ex
purgadas.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - O Norte ainda é grato a São
Paulo por êsse serviço que lhe presta.

O SR. JOSÉ CARLOS - Mas a organização técnica s6
ménte surge, com verdadeira eficiência, nos centros de gran
dos recursos, pois s6 neles sendo suficientemente remunera
tiva a especialização científica, que é laboriosa edispendio
sa, se pode criar o custoso aparelhamento necessário á forma
ção de técnicos: institutos científicos, universidades, cursos
de especializaçã.o, laborat6rios, campos experimentais, etc.

É, pois, da técnica que devemos esperar a valorização
dos nossos imensos recursos inexplorados, e ela já começou
a se organizar entre n6s, nos centros que já atingiram maior
desenvolvimento econÔmico.

Dêsse fenômeno resultarão imensos beneffcios para todo
o País.

O SR. AGAMENON MAGALHÃES - Não será um êrro eco
nÔmico São Paulo estar ensaiando a cultura de produtos que
têm seu habitat em outras regiões do Brasil ?

O SR. JOSÉ CARLOS - Não. Por que há de ser o habitat
s6mente o Nordeste'! Sã.o Paulo provou que pode produzir
economicamente o algodão.

O SR. AGAMENON :MAGALHÃES - Mas São Paulo empobre
cerá essas regiões, onde vai encontrar consumo para sua pro
dução industrial.

O SR. JOSÉ CARLOS - Só êste fato não justificaria que
não produzisse algodão.

Senhor presidente, o que resulta dêstes números índi
ces da situação econômica do País? Resulta a evidência de
eno:rmes desigualdades e consequentemente a necessidade
de tratarmos desigualmente situações desiguais. A melhor
técnica .da elaboração constitucional para um país como o
"110SS0, seria, talvez, estabelecermos· regras jurídicas, economi
cas, sociais, políticas que formassem o núcleo da magna
.carta. e ao lado dessa organização nuclear, estatutos parti
culare~ sob a égide dos principios gorais da Constituição.



-57-

Bem sei, senhor Presidente. o que pode a fôrça da ro
·'tina e dos hábitos adquiridos. O projeto, que' vamos agora
,discutir, obedooe aos moldes clássicos constituintes. Nem
sei mesmo se teríamos os elementos informativos e estatís
lic<>s indispensáveis á organização realista a que me refiro
e falando mais claramente se teríamos OS peritos &> técni
!:os necessãrios, especialmente para as questões e~':\nr'micas
e sociais que o método dos estatutos particulares exigiria.
Contudo não me pareceu inútil chamar a atenção da As
sembléia para essa ordem de problemas.

Organizando jurídica e politicamente o País, convém
·que tenhamos presente suas verdadeiras fontes de riquc
,za; onde - se ti'abalha mais frutuosamente: onde temos
progredido mais; e, quais são: as imposições dêsse progres
,so - porquê a noção do progresso não é apenas paLl'imo
·nial, pois exige pesados sacrifíc1õs de custeio.

Concluindo

Não quero concluir, Sr. Presidente, estas despreten-::io
sas considerações em tôrno de um assunto grave, mas cuja
monotonia sou o primeiro a reconhecer - sem dizer aos
ilustres representantes da Nação aquí reunidos para levan
tarem no País um arcabouço constitucional, que a letra de
pouco valerá se dela estiverem ausentes o espírito da li
berda.rIe, a disciplina do direito, e o amor á legalidade den
tro da supremacia civil.

O grande marco inicial das verdadeiras conquistas re
volucionárias foi o pleito de 3 de maio de 1933, e os man
:datos legítimos dela oriundos. Certamente teremos ainda
·0 que fazer para assegurarmos e aperfeiçoarmos tão assina
lllda conquista. Vamos agora organizar a opinião, fundar

.015 part,idos que, em face da nova legislação eleitoral, consti
tuem elementos legais da vida política nacional. Não noa
arreceemos das lutas, das paixões, das controvérsias que
~onstituem manifestações flagrantes da existência cívica da
Nar:ão. Sejamos insubmissos ás opressões interesseiras ou
ilegítimas, mns se.íamos organizados e tenhamos a coragem

·de servil' concientemente o~ interesses do povo, antes mesmo
-que lhe caiam as eseamas dos olhos.

N6s os homens da segunda República temos um dever
·essencial na formação da conciência democrática, e na edu
cação política das massas populares. É o dever de falar aI)
povo. Cabe á imprensa e aos partidos, nos comícios e nü:;
parlamentos, o cumprimento dêsse dever de clarear e f01,'
-mar a opinião política do País. Os que servem bem não
.são apenas os que negam, os que 150 opõem, no esfljrco obs-
tinado de subir a corrente. Igualmente servem bem os que
colaboram, os que constróem com a tolerancia e a boa von
tade que aconselha a maturidade do espírito.

Eu jã alcancei o aUo do espigão da vida, de onde se
tem vista para as duas vertentes: os que sobem vem no
·entusiasmo da ilusão; os que descem vão na tristeza dos
,desenganos.

Mas, o destino dos povos encobre a sorte das gerações.
Fazem-~e dos contrastes de tantas estações da vida. que se
-entrelaçam, se sucedem, se compreendem e se contradizem,
~ entusiasmo e a ilusão dos moços, a ~xperiência da ma
turidade, a tolerancia e o desencanto do declínio.

O que é necess;hio, o que forma a estrutura moral da
-nacionalidade, dá-lhe um alto teor cívico, é um espírito
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público predominante sôbre o interêsse particular. Indi
víduos com o caráter temperado nessa convicção, con.c:tituem
a fôrça do caráter de uma Nação.

Não nos esqueçamos dessa verdade Imperiosa ao esere-'
vermos a segunda Constituição da H.epública. (Muito bem;;
muito bem. Palmas. O o~'ador é vivamente cumprime.ntado.)

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

Vai-se passar á Ordem do dia (Pausa.)
Comparecem mais os S1's. :
Cunha Melo, Abel Chermont, Leandro Pinheiro, Joa:-

quim Magalhães. Rodrigues Moreira, Agenor Monte, HugO'
Napoleão, Pires Ga-ioso, Leão Sampaio, Figueiredo Rodri-.
gl.1es, Jeová Mota, Alberto H.oselli, Odon Bezerra, Herectiano.
Zenaide, Pereira Lira, João Alberto, Luiz Cedro, Solano da
Cunha, Mário Domingues, .Arnaldo Bastos, Augusto Caval
canti, José de Sá, Simões Barbosa, Os6rio Borba, Valente de
Lima, Antônio Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite,.

Marques dos Reis, Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Artur
Neiva, Homero Pires, Manuel Novais, Gileno Amado, Ne
greiros Falcão, Francisco Rocha, Paulo Filho, Fernando de
Abreu, Lauro Santos, Jones Rocha, Rui Santiago, Amaral
Peixoto, Miguel Couto, Nilo de Alvarenga, João Guimarães,
César Tinoco, Alfpio Costallat, Fábio 'Sodré, Cardoso de
Melo, Soares FIlho, Bl.1arque Nazareth, José Braz, Adélio'
Maciel, Martins .soares, Negrão de Lima, Mata Machado, Del
fim Moreira, Raul Sã, João Penido, Policarpo Viotti, Li-
curgo Leite, Bueno Brandão, Plínio Correia de Oliveira,
Morais Andrade, Almeida Camargo, Vergueíro César, Zo
roastro Gouveia, Cincinato Braga, Carlota de Quéiroz, Abreu
Sodré, Lacerda Werneck, Morais Leme, Henrique Bayma,.
José Honorato, João Vilasboas, Francisco Vilauova, Plínio
Tourinho, Antônio J01lge, Idálio Sardemberg, Arão Rebelo,
Carlos Gomes, Carlos Maximiliano, Maurício Cardoso, Anes
Dias, Frederico Wolfenbutel1, ;Renato Barbosa, Demétrio
Xavier, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Argemiro Dorneles,
Raul Bitencourt, Alberto Diniz, Acfr MedeIros, Edwald Pos
solo, Mário Manhães, Mlton Carv~lho, Augusto Corsino,
João Pinheiro, Gastão de Brito, Teixeira Leite, Oliveira.
Passos, David Meinicke, Nogueira Penido (i04).

Deixam de comparecer os Srs.:
Pacheco de Oliveira, Moura. Carvalho, Freire de An

drade, Veloso Borges, Alde Sampaio, Clemente Mariani, Pe
reira Carneiro, Olegário Mariano, Prado Kely, naul Ferna~
des, Oscar Weinschenck, Bias Fortes, Melo Franco, Pandlá
Cal6geras, Aleixo Paraguassú, Belmiro de Medeiros, Cam
pos do Amaral, AntOnio Covelo, Assis Brasil, Gilbert Gabeira,.
Armando Laidner, Horácio Lafer (22.)

ORDEM DO DIA

o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de 232 Srs. Deputados.

4

"_4_-
Continuação da, discussão única do projeto de

resoZução, n. 5, de i934, alte-ra:ndo ~ capitulo do



-59-

Regimento Interno, reZativo á discullilo e votaç4o.
do projeto de Constituição, e dando outf'a.t provi
dências (em virtude de urgência).

O Sr. Presidente - Entra em discussÍi.o o projeto.
Tem a palavra o Sr. Carneiro de Rezende.

O Sr. Carneiro de Rezende - Sr. Presidente, nAo leria e·
não poderia ser absolutamente um discurso quo viria pro
ferir, o discurso que, nesta hora avançada e sugcsUva. me pa
recia e me parece virtual inutilidade, porquanto, nesta altur~

das coisas e dos acontecimentos, as posições estüo indicadas e
as responsabilidades definidas perante a Nação. E a Consti
tuinte, coletivamente, como cacl::r. Deputado individualmente,_
compreendem e saberão cumprir os seus deveres pllra com a'
Pátria, pois não desconhecem que, neste momento histórico,
se procede ao julgamento da estrutura moral da Revolucilo de
Outubro, para a qual concorreram poderosamente idoalistas;_
que se encontram nesta Assembléia, sob a veneranda Presi
dência de V. Ex., o fundador e orientador da Allanoa Liberal,
de saudosa memória (Risos), em cuja sepultura ra.I1t\, no Ce
mitério de Bomfim., em Belo Horizonte, V. Ex., olhos la.ori
mejantes, anualmente, no dia de Finados, deixal't\ clllr lindos
cravos roxos de Barbacena (Risos). E o meu dUeto amigo, O·
honrado Sr. Deputado Augusto de Lima, cuja QUf4~ncil1 de
ploro, que foi um grande animador da Aliançll Libornl. pre
sente ã cerimônia, proferirã uma oração adequadll no ato pie
doso, depositando também sôbre êsse túmulo um punhado de
violetas levadas da Gávea.

Não seria, Sr. Presidente, e não poderio. SOl' Ilblolutllmen
te um discurso, porquanto o meu objetivo d, ao rovarso, tra
zer ã Constituinte uma simples, respeitoso. I) onc\rlflcll decla
ração de voto, que os meus companheiros do ParUdo Repu
blicano Mineiro determinaram que eu viesse nnunclar dest.a
tribuna, para falar mais alto á Nação. parI\. fnlnr mais alto·
á nossa boa gente mineira, como para melhor 8er ouvido pela
Constituinte.

E, falando especialmente para a nobre gonte quo habita>
entre as azuladas montanhas, não pretendo lIinl10 relembrar
que ela vive crivada de desenganos e desiluslJt'lI. dAllllusões e
desenganos advindos da Revolução de Outubro do i930, Revo-
lução que envergara no seu peito, depois de triunfante, o eM
blema do arminho para fustigar deslises, desprlmores e feal
dades de um passado de que o Partido Republicano Mineiro
não abjura, a-pesar-de seus êrl'OS. Mas, proferindo, assim, esta
afirmacão civica, quero, Sr. Presidente, pedir nos meus cole
gas que me excusem qualquer palavra ou frase mais severa
que, acaso, tenha pronunciado ou venha a pronunciar, na lei
tura da declaração que passo a fazer:

..A bancada do P. R. M.. fiel aos compromissos·
assumidos perante o povo montanhês, no manifesto que
a Comissão Executiva do velho partido, a 5 de Feve
reiro de 1933, em Belo Horizonte, dirigiu aos mineiros
sôbre a necessidade imperiosa de retornar o Pais ao>
regime constitucional, aliás de acOrdo com as suas
veementes e legítimas asptra~ões. declara. que continua
a manter-se firmemente adversa á inversão da ordem'
natural dos trabalhos da Constituinte.

Ela não pode, portanto, transigir com a promul
gação apressada de um estatuto provisório, para o efei

_ to exclusivo de abrir passagem, por ésse processo, que-
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a opinião nacional fulmina, á eleição de um cheie cons
titucional de um Estado constitucional, sem a vigência
.de sua Constituição.

E mantém-se, ainda, adversa á eleição de um che
fe de govêrno discricionário, que dura três anos e qua
tro meses a fio, quando êsse chefe tem os seus atos
sujeitos á apreciação de uma Assembléia Constituinte,
convocada especialmente, entre outros, para êsse fim,
e não pode e não deve, por isso, prosseguir no cargo de
chefe da Nação, sem que esta Assembléia, livre de qual
quer coacção, tenha .sancionado todos os seus atos como
administrador da coisa pública, sob a nova República,
legada pela Revolução de 1930."

O SR. CRISTIANO MACHADO - Permita-me V. Ex. uma
"interrupção. As restrições a que V. Ex. faz referência estão
·consubstanciadas nas emendas oferecidas pelos nobres Depu
tados, Srs. J. J. Seabra, Aloísio Filho e Henrique Dodsworth,

,.e que vêm publicadas no Didrio da Assembléia, de hoje.
O SR. CARNEIRO DE REZENDE - (Continuando a. Zei

.Jura) :

"A bancada do P. R. M. declara, entretanto, que
vai votar, com restrições, pelo substitutivo á Indicação
Medeiros Neto, 'porquê, em harmonia com o pensamen
to explícito e divulgado do seu partido, que é o da opi
nião montanhesa, está convencida de que o maior ser
viço que a Constituinte pode prestar á Pátria, nesta
hora de descrença, será, certamente, o de assegurar ao
Povo Brasileiro, mas assegurar em sua- plenitude, todas
as garantias jurídicas, promulgando, para isso e para
sair dessa contingência, a Constituição do Brasil.

Sala das Sessões, 9 de março de 1934. - Carneiro
de Rezende. - Christiano M. Machado. - Levindo
Coelho. - Daniel de Carvalho. - Furtado de Menezes.
- Polycarpo Viotti."

V. Ex. há de permitir, Sr. Presidente, que para a com
::pletar, ou lhe dar o brilho necessário, eu adite á nossa de
·claracão algumas palavras de sabedoria que V. Ex. consignou
·na sua terceira mensagem, a de 1 de Agôsto de 1929, dirigida.
-ao Congresso Mineiro:

"Ao rematar esta Mensagem, devo solicitar o vosso
valioso pronunciamento sôbre a deliberação que tomei
na atual emergência política, ao considerar a próxima
sucessão presidencial da República.

Essa atitude está conhecida e eu a assumi animado
pelas tradições invariavelmente mantidas pela opinião
mineira, que sempre se afirmou em sentido contrário
ao predomínio exclusivo do poder pessoal do Presidente
da República na escolha do seu sucessor.

Julgar-me-ei feliz, e experimentarei grande satis
facão e ufania, se o vosso pronunciamento, ao qual
atribuirei a mais alta valia, orientar-se no sentido de
aprovar a minha resolucão, firmada no único propó
sito de pugnar pela prática austera e escrupulosa da
sã democracia. "

E 'Vou concluir minhas palavras, sem abrigar ódio, que
'I1ada constroe a não ser o próprio ódio, com estas interroga-
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ções contundentes, que se ouvem por toda a parte e a cada:..
passo:

- Onde estão, onde ficaram e onde, afinal, homisiaram
s~, fugindo á ação da Justiça nacional, pelos crimes cometidos
contra a Nação confiante e iludida, as aspirações regenerado
ras da Aliança Liberal?

- Por que e para que, então,· àepuseram do poder, por
uma revolução ludibriada, não pelo povo, mas por êsse mes
mo poder e suas ramificações, o Presidente Washington Luis?'
(Muito bem~ muito bem. Palmas. O orador é cumprimen
tado.)

Vem ã Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro preferência, na votação, para o Requerimento·
do Sr. Medeiros Neto mandando inverter a Ordem dos tra
balhos.

Sala das ,sessões, 1o. de Març.o de 1934. - Ferna:ndo·'
lliaualhães.

5

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. João Vilasboas.

O Sr. João ViIaslloas - Por dois dias, Sr. Presidente,
venho ouvindo. com a. maior atenção e o máximo interêsse,.
os discursos que aquí se tem pronunciado na defesa da In
dicação apresentada á Casa pelo nobre leader da maioria·
e também do substitutivo a essa Indicação oferecido pela.,
Comissão' de Polícia. Não tenho dúvida alguma em confes
sar que, não obstante o· brilhantismo dessas orações, não'
obstante o tom de sinceridade com que as palavras aflora
ram aos lãbios dos oradores, não cheguei a convencer-me
de ,que devia dar {) meu 'Voto a uma ou a outra das medidas:
propostas, porquê sinto continuamente a bater no-meu pen
samento esta frase que estã escrita na justificação apre
sentada pelo nobre leader da maioria; e que não quero que
fique sepultada no respectivo impresso. mas sim que seja
conhecida de todos os brasileiros:

"O interêsse nacional está precípua e permanen-
temente em que o poder supremo da República tem
a sua origem na soberania popular, significando O·
exercício de mandato por ela direta ou indiretamen
te conferido. A êsse interêsse, nenhum outro sobre
leva. De tal arte, sendo possível atendê-lo e a pos
sibilidade resulta da existência do órgão competen-
te para a eleicão, todo o adiamento contraria, desas...
trosamente êsse alto e capital interêsse."

Vejo aí, Sr. Presidente, que o interêsse nacional, o in-
terêsse da Pátria, de. se lhe dar uma Carta Constitucional,
em que se consubstanciem as gerais aspiracões nacionais"
foi relegado para um segundo plano, para que se colocasse, _
fundamentalmente, antes de tudo, acima. ãêsse interêsse'
geral, o interêsse político partidário da eleição do Presi
dente da República.

Por que. isso, Sr. Presidente? Porquê se quer evitar
que uma candidatura sufja em combate á do ~r. Getúlio-
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V.argas?Por que se quer, apressadamente, galvanizar no po
der a personalidade do atual ditador brasileiro, afim d~ que
também se consolidem as situações dominantes' nos Esta
dos, cujos Interventores, todos ou quasi todos, são candi
datos á presidência constitucional .. das unidades federativas
que governam? Mas, Sr. Presidente, para se chegar a essa
finalidade, será preciso que se pratique um atentado á cul
tura jurídica brasileira, e um atentado á livre manifesta
ção ,do 'voto popular? Um atentado á nossa cultura jurídi
ca, porquê, seja pela Indicação, seja pelo substitutivo, ou
nós teremos a eleição imediata do Presidente da Ri'lpública
sem a existência da Constituição, ou a eleição de um Pre":
sidente definitivo, para gov~rnar de acôrdo com uma Cons-
tituição provis6ria.

Não creio, Sr. Presidente, que haja um cidadão brasi
leiro suficientemente leviano, que aceíte ser can.didato á
Pr.esidência do nosso País, sem saber por que normas ju
ridicas hã ãe conduzi-lo amanhã, sem conhecer a lei funda
mental por que terá de traçar o seu govêrno. E, se êsse
~rasileiro existe, êle estã, indiscutivelmente, tr,abalhado
pela mais alta ambição do poder.

O SR. HENRIQUE DODSWORTR - Aliás, até hoje, nã,Q se
sabe como, pela indicação Medeiros Neto, será eleito o Pre
sidente da República. Isso ainda está guardado em segredo.

O SR. JOÃO VILAS~OAS - Sr. Presidente, é um aten
tado á livre manifestação do desejo popular, á soberania
do povo brasileiro, praticar-se, imediatamente, a eleição do
Presidente da República, quando o País ainda não está de
todo preparado para realizá-la; quando a imprensa, amor
daçada pela mais férrea e drÇl.coniana das censuras, não pode,
absolutamente, fazer a propaganda de nenhum outro can
didato que não seja o Sr. Dr. Getúlio Vargas, não lhe sen
do mesmo permitido estudar a própria personalidade dêsse
candidato, em face dos atos -por êle praticados no lat"go pe
ríodo da ditadura. Teremos, assim, uma eleição que não
representará, jámais, a aspiração, o anseio, a vontade po
pular.

Enga:nam-pe os ilustres signatários da Indicação quan
do dizem que a eleição imediata do -Presidente da Repú
blica terá como resultante "maior estabilidade e confiança.
no poder, cujo prestígio se êonsolida na opinião pública e,
sobretudo, no conceito internacional" e, mais, "tranquili
dade para o espírito público, têrmo ás agitações, paz polí
tica, regularização mais eficiente dos serviços administra
tivos" .

Enganam-se, r~pito, os que assim pensam. A felicidade,
a paz a tr.anauilidade para o povo brasileiro nascerão de
lhe d~r esta. Ãssembléia uma Constituição que seja a mais
perfeita possível concretização das realidades nacionais, como
também de 'escolher ela para Presidente Constitucional do
País, um homem para quem convirjam no momento as sim
pati.as populares.

O""SR. ACÚRCIO TÔRRES - Muito bem.
~.

O SR. JOÃO VILA8BOAS - Sr. Presidente, com a apro
":Va(;ão do substitutivo apresentado á Indicação Medeiros Neto,
teremos se nos livrarmos da Constituição Provisória, uma'
Constittrlcão apressada, açodadamente feita e, portanto, sem
concretizar em si as aspirações ,e os interesses nacionais; te
Temos, ainda, em eonsequência, a imediata eleição do Se
'nhor -Getúlio Vargas, para a Presidência da República.
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Se eu fÔsse forçado a escolher entre a Indicação e o
:Seu substitutivo, não teria dúvida nenhuma em, colocado nas
~ontas desse dilema, me pronunciar pela Indicação.

Esta vai direito at~ ao fim pelo caminho largo, claro e
positivo da inversão dos nossos trabalhos, para atingir o
-desideratum político imediato, que é a eleição do Presidente
·da República.

A outra caminha, por devesas tortuosas, oferecendo-nos
.na aparência, uma modificação do Regimento, mas atingindo
;precisamente o mesmo 'fim <la Indicação, .ou seja a eleição
precipitada do Presidente da-República.

A primeira, Sr. Presidente, nos daria uma calamidade,
,que seria a eleição do Sr. Getúlio Vargas, mas nOS deixaria
liberdade para lhe analizarmos, aqui, vagarosamente. os ato"!
·da ditadura e, também, para votarmos, demoradamente, bem
-estudada e conciêntemente, a futura Constituição do País.

A outra, o substitutivo, nos oferece t3:ês calamidades
imediatas: a eleição do Sr. Getúlio Vargas, a Constituição
.apressadamente feita, e a aprovação, no escuro, dos atos do
·Govêrno Provisório, para o que já. está consignado no pro
jeto de Constituição elabOrado pela Comissão dos 26, o artigo
14 das disposições transitórias, e que será votado sem dis
cussão, onde se declara ficarem a"{)rovados todos aqu.eles atos
sem recurso algum para o judiciário.

O SR. ACÚRcIO TÔRRES - Muito bem.
O SR. JOÃD V1LASBOAs -"Dai resulta., Sr. Presidente,

-que, em v~z da tranqu.ilida'lie nacional, em vez da paz e da
ordeln co-m que todo-s sonhamos e aspiramos para a nossa
grande Pátria, eu veja, nesta. Il1.dica.Ção e no seu substi
tutivo, um incitamento á anarquia, um con.vite á agitação
popular, a luva atirada á tace do País IJara novas revolu
ções, porqUé, Sr. Pre!;ident~, se lJara Q povo romano se la
vautar em revolta bastou ter diante dos olhos o cadáver
·de Lucrécia apunba1aCla, paJ:'a o Povo brasile~ro reagir, n.este
momento, não será demais ver diante de si o cadável' da
Pátria Brasileil'a? (Muito bem. M~ito bem. Palmas. O
,orador é cumpriment4do.)

Vem â Mesa e é lida a seguinte

"EMENDA SUB5'l'ITUTn'A AO PRo.rE'1:'o DE RESOLUÇÃO N. 5, DE
1934.

Art. Logo que receber o p/irecer da Comissão, o 1?re
'sidente da Assembéia ordenára a sua publicação no "Diário
da Assembléia". e em avulsos, para serem distribuidos pelos
51'S. Deputados. .

Art. Quarenta e oito horas depois dessa publicação, será
o projeto da Comissão submetido á '\"otação dg, Assembléia.

Parágrafo. A votação será feita por títulos, na ordem
da colocação da matéria, salvo as emendas rejeitadas pela
Comissão.

Parágrafo. OS 81'S. Deputados poderão requerer que um
artigo ou parágrafo seja destacado, para ser votado em se
parado. Não será admitido mais do que um requerimento
em relação ao mesmo artigo ou parágrafo. A votação, para
o referido :fim,~nãoc~adrnitirádiscussão nem encaminba-

,mento. .
Art. Em segllid& serão votadas as emendas rejeitadas

·pela Comissão.
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Parágrafo. No momento da votação, poderão falar du
rante cinco minutos cada um, para encaminhá-la, um dos>
subscritores da emenda, o relator geral e o relator parcial.
Se mais do que um subscritor da em-enda pedir a palavra,
terá preferência o que primeiro a assinou, si formular o
seu pedido antes de iniciado o discurso do outro subscritor.

Parágrafo. Do ato do Sr. Presidente, deixando de sub
meter á votação alguma emenda, haverá recurso para a As
sembléia mediante requerimento apoiado ;por cincoenta se
nhores Deputados. A votação dêsse requerimento será feita.
pela forma disposta no parágrafo anterior.· .

Art. Terminada a votação, -em primeiro turno, irá o llI'O
jeto á Comissão Constitucional, pelo prazo de quarenta e
oito horas, para ser redigido de acOrdo com o vencido.

Art. Voltando á Mesa o projeto, será êle publicado no
"Diário da Assembléia Nacional", e, quarenta e oito horas .
depois da publicação, será dado para ordem do dia.

Art. A segunda discussão será feita por títulos, poden
do usar da palavra, por dez minutos cada um, o relator ge
ral, {) relator parcial e o primeiro signatário de em-endas
apresentadas nesta discussão, ou outro subscritor delas, a.
quem o mesmo ceder o seu direito.

Parágrafo. As -emendas, nesta discussão, poderão ser
oferecidas até á vigesima sessão.

Parágrafo. Vinte dias após o inicio desta discussão, con
siderar-se-á a mesma encerrada, se não o tiver sido antes.

Art. Encerrada a discussão, serão projeto e emendas en
viados á Comissão Constitucional, para dar parecer no prazo
de cinco dias.

Art. Findo êsse prazo, com ou sem parecer, o senhor
Presidente da Assembléia dará, para ordem do dia se-
guinte, a votação do proieto e respectivas emendas.

Art. A votação, nesta discussão, também será feita por
Utulos, salvo as emendas.

Parágrafo. Serão votados, em separado, os artigos ou
parágrafos destacados, mediante requerimento aprovado pela.;
Assembléia, sem discussão nem -encaminhamento de votação.

Art. A seguir, serão votadas as emendas, pela mesma
forma estabelecida para o primeiro turno.

Parágrafo. Aprovada uma emenda, .serão. consideradas
prejudicadas as que colidam com o venCIdo, fIcando salvo o
recurso á Assembléia de acÔrdo com o disposto em relação
ao primeiro turno.

Art. Terminada a votação do projeto e das emendas,
voltarão êles á Comissão Constitucional, para, no prazo de
cinco dias, apresentar a redação final.

Art. A seguir, publicado o projeto no "Diãrio da Assem
bléia Nacional", ficará êle três dias sÔbre a Mesa, para re
ceber emendas de redação. '"

Parágrafo. Essas emendas não poderão ser justificadas
oralmente.

Parágrafó. Quarenta e oito horas depois da publicação·
das emendas serão elas votadas, sem discussão nem enca
minha-mento da votação.

Art. Aprovada a redacção final, irá o projeto a impri
mir, com urgência. O Sr. Presidente da Assembléia convo
cará, em seguida, uma sessão especial· em que seja declara
da promulgada a .Constituição, que será assinada pela Mesa
e· pelos Srs. Deputados que o quiserem. Nêsse mesmo dia
será remettida ao "Diário Oficial", para a devida publicação.:

Art. O Sr. Presidente da Assembléia poderá convocaruma sessão extraordinária, por. dia para discussão e vota.~
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~o do projeto de Constituição, bem como alterar a hora do
inicio das sessões ordinárias.

-Sala das Sessões, 10 de Marco de 1934. - Moraes Leme.

6

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Acúrcio TÔrres.

O Sr. Acúrcio Tôrres - Não póde imaginar V. Ex.,
Sr. Presidente, como bem péso, neste instante, a r~spoDSabi
lidade de ocupar esta tribuna. E se essa responsabilidade não
emergisse da discussão do próprio assunto em debate, ela por
certo emergeria do fato de ter de discutir o substitutivo apre
sentado pela :Mesa á já. famosa indicação Medeiros Neto, de
pois de ter sido êsse substitutivo debatido neste recinto e
desta tribuna pelo próprio autor àa Indicação, pelo eminente
Deputado baiano, o Sr. Seabra, por Alcantara Machado, pelo
meu nobre companheiro de lutas dentro desta Casa, (; Sr.
Aloísio Filho, pelo er.udito representante do meu Estado, o
Sr. Fernando Magalhães, pela famosa oração desse talento
com que brindou o Rio Grande do Sul á Assembléia Consti
tuinte, o nobre deputado, meu presado amigo, Sr. Raul Bit
tencourt, depois de haver discutido essa Indicação e êsse
substitutivo, o Ministro do Govêrno Provisório, que deu ao
País o Código Eleitoral, o voto secreto e a ã,puração pelos
tribunais de justiça - o Sr. Mauricio Cardoso; de haver dis
cutido essa Indicação, o, ilustre representante paulista, Sr.
Horácio Lafer, e ainda, Sr. Presidente, por último, na sessão
de hoje, de haverem-na discutido o ilustre "leader" do Par
tido Republicano Mineiro, Sr. Carneiro de Rezende, e o ilus
tre, digno e ardoroso representante de Mato Grosso, Sr. João
Vilasboas.

Não acompanharei, Sr. Presidente, o nobre Deputado, Sr.
Raul Bittencourt, na afirmação que S. Ex. fez aqui, ontem,
desta tribuna, no inicio do seu discurso. E não o farei, Sr.
Presidente, não digo que S. Ex. haja mentido ao recinto, do
que não seria capaz, mas porquê não quero mentir numa
parte, qual a de que eu seria sintético, porquê na outra parte,
a minha simples presença nesta tribuna, confirmá-la-ia, des
de que eu não preciso dizer, não preciso antecipar aos meus
dignos pares que a minha oração não seria tocada de nenhum
colorido.

1Sr. Presidente, todos os oradores, que me precederam
nesta tribuna, discutiram, UllS a favor, outros contra, a Indi
cação Medeiros Neto e o substitutivo da Comissão de Polícia.

Dir-se-á, por certo, neste recinto, que minha presença
nesta tribuna seria desnecessária, porquê nenhum argumento
novo eu traria á discussão e á aprovação, ou nã.o, do substi
tutivo em debate. Mas sabe V. Ex., Sr. Presidente, que, que
rendo fazer minba vida pública no ..lxemplo dos meus maio
res, comp~eendo que, no momento da luta, não pode o lutador
abandonar a tribuna, não pode o lutador desistir do hom com
bate da luta. E, sendo assim, nesse exemplo de mens maiores,
devo dizer a V. Ex. que esta tribuna é meu lugar, porquê
os brasileiros também disseram no Norte do Brasil que ali era
seu lugar, quando êles expulsavam os bolandêses; Barros LI
ma e Domingos Martins, em 17, em Pernambuco, quando se
batiam pela libertação do nosso País, também achavam que
seu lugar era~no-campô-da'luta; Evaristo da Veiga, Lêdo e
.José Bonifácio, também acharam que a tribuna era seu lugar,

. quando queriam fazer a independência do Brasil; Barroso, em
YOLUMEXI 5
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Riachuelo; Osório, em Tuiutí; Caxias, em Itororó, todos êles
acharam que ali era o seu lugar, porquê e~tavam defendendo
um ideal estavam defendendo a sua pátrIa; Castro Alves, o
poeta im'ortal; Patrocínio, o grande jornalista; Nabuco, o
incomparável orador, também disseram que a tríbuna era
o seu lugar, quando se batiam pela abolição da escravatura.

Quintino Bocayuva, Silva .Jardim, Benjamin Constant e
Lopes Trovão, para s6 falar nos meus co-estaduanos, também
acharam que o seu lugar era na tribuna, era nos comícios,
era na imprensa, quando implantaram o regime republicano
no Brasil; aqui é o meu lugar, dizia Floriano Peixoto, quando
consolidava o regime; aoquí é o meu lugar, dizia Ruy Barbosa
na campanllu civilista, quando nas suas pregações cívicas
mostrava que ao Brasil ainda se devia dar o direito de esco
lher livremente os seus governos; aquí é o meu lugar, disse
Nilo Peçanha, quando na sua gloriosa peregrinação, e como
êle mesmo afirmava, "de cidade em cidade, de vila em vila,
de quebrada em quebrada, percorria o Brasil, de Norte a Sul,
para afirmar que, não sendo nós um povo de escravos, tínha
mos o direito de escolher os nossos candidatos ás suprema~
posições do mando"; aquí é o meu lugar, disse João Neves, o
imortal orad(ll' da Aliança Liberal, quando se batia contra
um PI'esidc3nfe, como êle afirmava, que tinha simpatias pela
candidatura a um seu correligionúrio; aqui é o meu lugar,
disse \Vashinglon Luiz, quando defendendo a autoridade e a
leI, rnan·ia-va que suas forças marchassem ao encontro da
queles que qUC'I'íam depõr G govêrno legal.

O SR. ABELARDO MARINHO - Seria oportuno V. Ex. re
ferir a frase do Presidente Rodrigues Alves, na revolta de
1904, quando o convidaram a abandonar o Catete.

O SR. ACÚRCIO TORRES - Ainda poderia rememorar
outra frase, que dirá com V. Ex., Sr. Presidente. Ao refe·
rir os exemplos dos meus maiores, devo falar, nesta tribuna,
de Antõnio Carlos. o grande, quando declarava, nas Côrtes
Portuguesas. que do alto daquela tribuna até os reis have·
riam de ouvir a sua voz.

Q SR. JosÉ DE oS"- - V. Ex. está sendo injusto com a As
sembléia, pois, até agora, não ml: consta que algum de seua
membros negasse que V. Ex. está no seu lugar.

O. SR. ACI)RCIO TORRES - Comecei meu discurso, de
clarando que Y. EEx. diriam- que cu estava no meu lugar.

O SR. JOSÉ: EDUARDO - Transitoriamente... (Riso.)
O SR. ACÚRCIO TORRES - Eu estava a rir, Sr. Pl"~

sidente, de um aparte que recebi, com muito prazer, do meu
nobre colega de representação, Sr. Deputado José Eduardo.

Sr. Presidente, instalada a Assembléia; escolhidos os
membros dn Comissão, escolha a que concorri com o meu
voto desassombrado, e sincero, indicando áquela Comissão
uma das glórias das letras jurídicas da minha terra, o Sr.
Raul Fernandes; enviadas á Comissão as emendas e á Co
missão também en....iado o anteproj eto governamental, en
trou ela a trabalhar afanosamente, para que o mais depressa
possível tivessemos o projeto constitucional no plenário,
para o que 23 membros daquela Comissão não se sentiram
diminuídos, nem melindrados por se ter organizado um Co
mité de Três, c07nité em que couberam, ainda, laureis á mi
nha terra. pois escolhido o Sr. Raul Fernandes para dê!e

. fazer parte, dêle parte também fez o meu nobre, eminente,
e querido amigo, Sr. Leví Carneiro. Mesmo como Comité,
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verificamos que, nas últimas 24 horas de funcionamento
daquela Comissão, vimos nessas últimas 24" horas que inú
meras emendas foram ali apresentadas, sem que sôbre elas,
Sr. Presidente, tivesse havido a discussão que, até então,
era procedida entre os três membros do Comité, os ilustr'3s
Srs. Leví Carneiro, Carlos Maximiliano e Raul Fernandes. e
"os relatores parciais dos respectivos capítulos do substi
tutivo.

Durante todo êsse longo tempo, que vem da data de
nossa instalação a 15" de novembro. até 21 de fevereiro, não
se lembrou o nobre leader da maioria. o ilustre Deputado
Sr. Medeiros Neto. de dizer ã Assembléia Nacional Consti
tuinte que precisavamos do açodamento de nosso trabalha,
que precisavamos mesmo precipitar, diminuindo prazos e
extinguindo turnos, porquê, Sr. Presidente, até 21 de feve
reiro, a S. Ex. t.alvez não tivessem chegado os rumores de
que qualquer candidatura, que não a do Chefe do Govêrno
Provisório, poderia ser levantada dentro desta Assembléia
á curul presidencial da República.

O Sr. Fãbio Sodré, no afan de tudo fazer pela mais
rápida constitucionalização do país, embora em caráter
provisório, nos primeiros dias de nossos trabalhos apresen
tou um projeto nesse sentido, projeto com o qual não con
cordou, e desta tribuna fez declarações peremptórias, o no
bre e ilustre Vice-Presidente da Comissão Constitucional, Sr.
Leví Carneiro, que, sei, Sr. Presidente, ainda vem repelin
do, nestes últimos tempos. se institua uma Constituição pro
visória para o Brasil, quando estão aquí reunidos os man
datários do povo, com os poderes expressos" da organização
de uma carta constitucional definitiva.

A fórmula Medeiros Neto, Sr. Presidente, combatida
pela grande maioria da Assembléia Nacional - e se não fôra
combatida pela maioria desta Casa, estaríamos, nesta hora,
discutindo. não o substitutivo, mas ela mesma - a indicação
Medeiros Neto, que fez reunir. em pontos vários. as mais
eminentes figuras desta A~sembléia e do Govêrno Provisó
rio, não tinba outro objetivo. como outro objetivo não tem
o substitutivo. que não o de eleger, o mais depressa possível.
primeiro Presidente constitucional da República, o honrado
Chefe do Govêrno Provis6rio. .

O SR. ViTOR RUSSOMANO - A conclusão é forçada.
O SR. ACúRCIO TORRES - Não é forçada porquê, en

quanto, dentro desta Casa, se diz que a Indicação e o subs
titutivo s6 têm o intuito de apressar os trabalhos consti
tucionais, falando sObre essa mesma Indicação, com a qual
não concordaram até dois membros ilustres da Mesa da As
sembléia, o 61'. .Turacy Magalhães declarava, em entrevista
"a "um jornal da direcão do 1° Vice-Presidente desta Casa,
meu nobre amigo e ilustre colega. Sr. Pacheco de Oliveira.
que o substitutivo que era apresentado .. não era mais. não
era menos, do que a Indicação, com mudança na forma, mas
persistindo o mesmo fundo, qual o de - é S. Ex. quem
o diz e aquí_es.tác o.ojornal - qual o de eleger. o mais de
pressa possível, Presidente constitucional da República o
seu candidato, que êle diz. claramente, - ser o Sr. Getúlio
Vargas.

O SR. ViTOR RUSSOMANO - Opinião extra parlamentar;
não faz parte da Assembléia.
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O SR. '.AMARAL PEIXOTO - Apressando-se a Constitui
ção, naturalmente se apressa a eleição do Presidente.

O SR. ACúRCIO TÓRRES - Enquanto o honrado In
terventor da Baia, Sr. Presidente. declara, em entrevista,
que o seu candidato é o Sr. Getúlio Vargas e que o apres
samento visa tão sómente a sua eleição ã Presidência cona
tituciona.l da. República; enquanto os telegramas apregoam
que o Interventor do Rio Grande havia declarado que s6
viria a esta Capital - ou despido de suas insígnias de go
vernador dos pampas, ou com armas na mão - neste mo
mento, em que se murmura nos quatro cantos do Pais que
outra candidatura surgiria, .0 Sr. Medeiros Neto lança mão
da Indicação que apresentou e cujo substitutivo ora dIs
cutimos, com o fito único e exclusivo - é uma convicção
sincera e inabalável que tenho - de eleger o atual Chefe
do Govêrno Prov-isório para a primeira Presidência consti...
tu~onal da República.

O mesmo Sr. Medeiros Neto não fez mistério ~isso,

porquê, aparteando o nobre Deputado Sr. Aloísio Filho, nos
disse que o Interventor e a bancada de seu Estado já tinham
assentado a candidatura Getúlio Vargas e que nós, os mem
bros da minoria, aponta.ssemos o nome do nosso candidato,
ao que retruquei que o nome teria de aparecer em tempo
próprio e nada ficará a dever, por sua dignidade, por sua
honestidade e por seu passado, ao Chefe do Govêrno Pro
visório.

O SR. ViTOI\. RUSSOMANO - ~ uma funcão política das
bancadas; escolherem o seu candidato.

O SR. AcúllCIO TORRES - Sr. Presidente, enquanto
na. Assembléia Nacional Constituinte se apresenta uma in
dicação para a eleição, o mais depressa possIvel, do Sr. Ge
túlio Vargas, eu tenho elementos para declarar ã Casa 
tanto quanto pOssa acreditar na sinceridade dos nossos ho
mens públicos - que o Chefe do Govêrno Provisório não
é candidato â sucessão de si mesmo.

O SR. ViTOR RUSSOMANo - Não apoiado.
O SR. ACúllCIO TORRES - Sr. Presidente, o Sr. Ge

túlio Vargas pensa de modo contrârio ao dos seus amigos
nesta Assembléia. E, por duas vezes, já fez a afirmacão oa
tegórica, inclusive num telegrama dirigido ao seu atual Mi
nistro da Fazenda. quando êste presidia uma convencão de
intendentes e políticos no Rio Grande, realizada em POrto
Alegre.

O SR. LEMQR.UBER. FILHO - Não se esqueça V. Ex. de
que os eleitores serão os Deputados.

O SR. ACÚllCIO TORRES - Não-sei se poderão ser os
Deputados. Tenho as minhas dúvidas_

O SR. LEMGRUBER. FILHO - Salvo se V. Ex. tem receio
de ser obrigado a dar um 'Voto contra a sua eonciência.

O SR. ACÚRCio TORRES - Isso V. Ex. sabe que não
darei em hipótese alguma. Não voto Do Sr. Getúlio Vargas.

O SR. VíTon RussoMA."'ifo· - O voto é secreto.
O SR. ACÚRCIO TORRES - Votarei em outro candidato

.cujo nome terei o desassombro de. depois do escrutínio, em
bora secreto, declinar perante a Assembléia Nacional Cons
tituinte, mas que não ~erá nunca o do atual Chefe do Go-
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vêrno Provisório. E não votarei no Sr. Getúlio Vargas, não
porquê S. Ex. me baja feito algum mal, não porquê du
vide de sua honestidade, não porquê suspeite do seu valor
pessoal, mas porquê eu não votando em S. Ex., como não
votarei, quero estar D;lais com o Sr. Getúlio Vargas de t930.
do que os seus correligionários...-

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Muito bem!
O SR. ACÚRCIO TORRES - ••. muitos dos quais, e

se a memória não me trái, conforme ainda disse ontem o
nobre 'Deputado Sr. Maurício Cardoso, enquanto S. Ex.
procurava dar o Código Eleitoral, muitos dêles trabalhavam
pelo retardamento dêsse Código!

O Sr. Getúlio Vargas, Chefe do Govêrno ProvisÓrio,
irrompendo o movimento constitucionalista de S. Paulo
- é uma outra convicção minha - movimento que fez com
que abrissem a nós todas as portas do Parlàmento do Bra-
sil.. • '

O SR. CRISTÓVÃo BARCELOS - Não apoiado.
O SR. ACÚRCIO TORRES - •.• o Sr. Getúlio Vargas,

em manifesto que lanQou á NaQão, disse de Inodo firme, pe
remptório, enérgico e sincero, como já havia afirmado na
sua plataforma de candidato da Aliança Liberal, aquela
Aliança Liberal que V. Ex., Sr. Presidente, fundou e pre
sidiu, e que, hoje - diz-se - não é o programa da Aliança
Liberal que queria cumprir, mas outro, o da Revolução de
Out.ubro.••

O SR. LEMGRUBER FILHO - Outro mais amplo.
O SR. ACÚRCIO TORRES - •.• como se a Revolucão

não tivesse sido o desfecho da campanha da Aliança Libe
ral, começada, Sr. Presidente, desgraçadamente para o Bra
sil, no crime de Princesa.

O ,SR. ViTOR RUSSOMANO - Realmente, foi um crime.
O SR. ACÚRCIO TORRES - E tenho a conciência e a

coragem de afirmar que êsse movimento tertninou, Sr. Pre
sidente, no verbo que já qualifiquei - e bem - de imortal,
daquele grande orador que o Sul mandára á Camara dos
Deputados, o Sr. João Neves.

O SR. ABELARDO MARINHO - V. Ex. abstraiu, de um
solpe, todos os episódios revolucionários de 22 e 30.

O SR. ACÚRCIO TORRES - Chegarei lá, e terei opor
tunidade de perguntar a V. Ex. se estamos aqui - prin
cipalmente os dignos e nobres colegas que vieram c.os qua
dros revolucionários, cuja opinião respeito e acato e pel<nt
quais a minha admirllQão cresce na razão direta em que êle$ ;.
vêm a êste recinto reafirmar os postulados -por que se ba- 
teram - eu terei de dizer a V. Ex., meu nobre colega 81'.
Abelardo Marinho, ou melhor, terei de perguntar a V. Ex.
se a revolução foi feita para glorificar os mártires de Co
pacabana, ou se foi feita para glorificação dos principios
que julgaram nocivas á nossa vida política.

Disse o. S~.~etú1io Vargas:
"Sem outra ambição que a de servir ao Brasil.

não me furtando a qualquer sacrifício, tranqullo em
1ace das injusticas, apélo para os meus cODcidadãoll
e aguardo o julgamento de minha conduta passada
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"- e futura - notai bem, colegas ilustres -.:.... até o mo

mento, pelo qual anseio, de transmitir ao eleito de
seus sufrágios os nobres mas pesadíssimos poderes de
que me investiu a Revolução."

E, mais tarde, o Sr. Osvaldo Aranha; nobre e honrado
Ministro da Fazenda, quando na presidência de um con
gresso político em Põrto Alegre,. recebia, ainda do eminente
Chefe do Govêrno Provisório, um outro despacho em que
dizia:

"Recebi com particular agrano a expressiva de
monstração de solidariedade das Prefeituras rio
grandenses, das direções políticas municipais e co
mandantes de corpos da valorosa milícia cívica, in!
pirados nos superiores objetivos de prestigiar inte
gralmente o Govêrno Provisório, para assegurar a p~
nacional e efetuar a eleição de 3 de maio. TransmI
tindo meus expressivos agradecimentos por essa des
vanecedora prova de confiança, tenho a declarar que
s6 espero realizar tão elevado objetivo para regres
sar ao convívio amigo de meus coestaduanos, trocan
do os afanosos trabalhos da hora presente pelo reco
lhimento da minha humilde vida privada."

O SR. VíTOR RUSSOMANO - Falava em nome do Rio
Grande do Sul, que se bateu pela constitucionalização do
PaIs.

O SR. ACÚRCIO TORRES - Não falava em nome do
Rio Grande ...

O SR. VfTOR RUSSOMANO - O Sr. Osvaldo Aranha"
que V. Ex. citou, falava como Presidente do Congresso li
beral.

O SR. ACúRCIO TORRES - V. Ex. não me deu a aten
ção que sempre pensei merecer. O telegrama é do Chefe do
Govêrno Provisório aQ honrado Ministro da Fazenda, quan
do êste. em Porto Alegre, presidia ao Congresso Revolucio
nário.

O SR. VITOR RtrSSOMANO - Realmente, entendi mal.
Era. porém, também uma resposta aos anseios do Rio
Grande.

O SR. ACúRCIO TORRES - Contra a pressa que se es
tabeleceu na Indicação Medeiros Neto, e que ainda se esta
belece no substitutivo da Mesa, se insurge, não o Deputado
que faz parte da minoria da Assembléia Nacional, mas quem
se insurge é o amigo do Chefe do Govêrno Provisório, é o
homem a quem êle já fez exercer, no seu govêrno, duas pastas;
é o homem que teve a confiança, quasi unánime, desta Casa,
para liderá-la: é o Sr. Osvaldo Aranha, o general, ou me
lhor, o generalíssimo da Revolução de Outubro de 30 (Muito
bem.)

Diz o Sr. Osvaldo Aranha, contra a" pressa:
"Forçar, apressar e precipitar são êrros iguais a retar

dar, a demorar e a procrastinar."
Não satisfeito com isso, S. Ex. declara:
"F6ra de unia atmosfera de confiança recíproca; de li

berdades asseguradas - e agora eu observo ao meu colega:
não com a imprensa amordaçada pela. censura; - de pro3-
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peridade geral, não é possível nem aos governantes, nem
aos governados, a elaboração de uma obra serená, sábia, de-
finitiva, de confraternização." .

E, ao terminar, diz o Sr. Ministro da Fazenda, como
que chamando a atenção daqueles seus correlegionários que
mais tarde viriam representar o povo na mais alta e na mais
expressiva das assembléias dos últimos anos do Brasil re
publicano:

",O Brasil abriu, com o sangue dos filhos da Re
volução, as portas do seu futuro e quer marchar
como senhor dos seus destinos."

.() SR. RAUL BITl'ENCOURT - V. Ex. permite um aparte?
Tenho ouvido, com a mais dedicada atenção, o discurso do
nobre orador, que, até êste momento, vem comentando di
fereontes atitudes políticas de diversos pr6ceres revolucio
nários. Sinto, porém, certa surpreza em até agora não ha
ver escutado comentários em sua oração sObre o parecer da
Comi~são de Polícia, que está. em discussão.

O SR. ACúRCIO TORRES - 'Vai escutar agora.
O SR. RAUL BITTENCOURT - Congratulo-me com isso.
O SR. ACúRCIO TORRES - Aliás, poderia responder.,

como V. Ex., com aquele modo tão seu, tão gentil, tão delicado,
respondia, ontem, a mim mesmo e ao Deputado Aloisio Fi
lho: - Isso farei quando quizer (Riso); não estou aqui
para fazer com que o meu discurso siga o curso que os
colegas querem, mas o que me tracei. __

Devo, entretanto, louvar V. Ex., pela oportunidade 
e talvez V. Ex. nunca mais tenha outra assim nesta Casa
- de seu aparte. Não sabe por que? Porquê era justamen
te agora que eu ia entrar a discutir a Indicação.

O SR. RAUL BITTENCOURT - Tenho a declarar a V. Ex.,
que ontem s6 dei essa reposta quando um ou outro Depu
tado inculcava um caminho - e eu não inculquei caminho:
disse da minha surpreza, atitude anterior minha; apenas.
com um pouco de malícia, chego quasi a acreditar que o
meu aparte, em vez de ter sido oportuno, foi o desencadea
dor da mudança de rumo do discurso de V. Ex.

O SR. ACúRCIO TORRES - Não. E V. Ex. não sabe
porquê não foi. Porquê vou satisfazer a V. Ex. e, depois,
voltar ao curso que me tracei. Quando não visse no aparte
do nobre colega, o Sr. Raul Bittencourt. a oportunidade que
há pouco frisei, tal a simpatia que lhe dedico e tal o bem
querer que lhe tributo ...

O SR. Ro\UL BITTENCOURT - Recíprocos. .
O SR. ACÚRCIO TORRES - ... que, s6 para satisfazer

a:õ meu fdro íntimo, passaria a tratar da matéria.
Ao discutir a indicação, Sr. Presidente, não vou, por.

certo,entrar em dados cronométricos; como ontem bem
classificou o nobre Deputado, Sr. Maurício Cardoso, a ex
posição ~o ilustre amigo, Sr. Raul Bittencourt. Sou pela
rapida reconstitueionalízacão do País, mas não chegaria ao
-absurdo de querer, de pronto, até a Constituição do Impé
rio. Mas sou tão pela pressa, acho tão necessária a todos os
interêsses e a todos os direitos a reconstitucionalização do
Pais, entendo tão precisa a volta do Pais a seus quadros le
ms. QUe votaria, hipotecaria o meu voto de antemão, a
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qualquer indicação que se me apresentasse, mandando po"r.
desde jã, em vigor a Constituição de 91. .

O SR. DEMÉTRIO XAVIER - V. Ex. serIa coerente com
com o passado.

O SR. CRISTOV,\O BARCELOS - Coerente com o "seu"
passado.

O SR. ACÚRCIO TORRES - Se eu fosse coerente c()m
o passado, Sr. Presidente, seria coerent.e, e se o fosse com
o meu passado, como retifica o nobre Deputado Cristovão
Barcelos, eu ainda seguiria a lição dos meus maiores,por
quê estaria com Nilo Peçanha, com Epitálcio Pessoa, com
Rui Barbosa, com Prudente, com Júlio de Castilho e com
Pinheiro Machado.

O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Nilo foi revisionista.
O SR. CRISTOVÃO BARCELOS - Nilo foi um dos grandes

leaders da revisão.
O SR. ACúRCIO TORRES - Se eu quizesse a Consti

tuição de 91. ••
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Nilo Peçanha foi, na Consti

tuinte de 91, ardoroso parlamentarista.
O SR. ACúRCTO TORRES - .. eu estaria em boa com

panhia, porquê ainda me encontraria com o grande repu
blicano e com o grande brasileiro Nilo Peçanha que, com diz
o nobre colega, Sr. Demétrio Xavier, foi um dos eminentes
parlamentaristas na Constituinte de 91, e em suas pl'egaçõe!i
cfvicas, em seus discursos e em suas atitudes, nada mais fez

::: do que defender a Constituição de 24 de fevereiro, expondo,
por vezes, o próprio peito ás iras de seus inimigos.

Sr. Presidente, eu nunca votaria nesta A5sembl·é~no sen
tido de procrastinar, ainda que por horas, a volta do Pais ao
regime da lei, por.quê, quandO êsse regime da lei não fosse
como é necessãrio - ao direito de todos e aos interesse:!!
vitais da nacionalidade, eu teria de gritar contra qualquer
obra de obstrução, contra qualquer demora a que se propu
sessem, por acaso, colegas meus, pela solidariedade e res
peito que devo a todos os homens do passado e do presente
e, até mesmo. áqueles que, de arma na mão, fizeram a Re
volução de 30 e já se disiludiram dela, no Brasil, e que se
acham, nesta hora, SI' . Presidente, enlados por terem
cometido um crime no regime em que vivemos, qual o de
se haverem rebelado contra o atual Govérno, noite turvosa
em que a liberdade não existe.

O SR. ViTOR RUSSOMANO - Não apoiado.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Noite que tem a claridade

desta Constituinte!
O SR. CRISTOVÃO BARCELOS - E o Código Eleitorall
O SR. ViTOR RUSSQMANO - E.1l::atamente. Noite que nos

deu também o Código Eleitoral.
O SR. ACCRCIO TORRES - Estou de acOrdo, Sr. Pre

sidente; com todas as medidas tendentes ao apressamento
da matéria Constitucional, mas não serei capaz de votar dis
positivo algum que d~ a V. Ex. a faculdade da promulga
ção de uma Constituição Provisória, nem que deixe ao sim
pIes arbítrio, talvez de uma maioria eventual, eleger-se.
amanhã precipitadamente e antes de dar ao País uma Cons
tituição - que é nosso dev~r p.recípuo - o Presidente da
República.
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Sr. Presidente, não se pode cuidar de eleger o PreSidente
da República, aqui dentro ou lã fóra, com o voto indireto dos
Deputados ou com o voto direto do povo, no momento em
que não temos a imprensa livre, no momento em que os jor
nais não se podem manifestar acerca das candidaturas que
surgem, no momento, Senhores, em que estamos vivendo na
ausência de franquias, momento como aquele definido por
Nilo Peçanha, em que o povo precisa, empunhando as armas,
se necessário fOr, arrancar o govêrno das mãos de alguns para
as mãos de todos, porquê, como disse, ainda, o Sr. Ministro
Osvaldo Aranha, em discurso feito nesta Casa, não estamos
aqui para fazer obra que seja madrasta de muitos, mas para
elaborar uma Carta constitucional que seja mãe comum de
todos os brasileiros.

O SR. ViTOR. RUSSOMANO - V. Ex. é Um dos colabora
dores dessa grande' obra.

O SR. ACúRCIO TORRES-Devo declarar a V. Ex. que não
discuti, como era de meu dever e como pretendia - e res
pondo por antecipação - a matéria constituciona.l. porquê
VV. EEx. debateram, exaustivamente, a matéria.

O SR. ViTOR. RUSSOMANO - Eu, absolutamente.
O SR. RAUL BITTENCOURT - Se não há mais argumentos,

somos vitoriosos, desde já.
O SR. ACÚRCIO TORRES - A Indicação manda que o

Presidente da Assembleia - "se dentro de trinta sessões não
estiVer definitivamente votado o substitutivo da Comissão
dos 26" - a convoque para a eleição do Presiden.te da Repú
blica, como poderá, também, lançar mão do substitutivo vota
do em primeiro turno - sem discussão - para transformá-lo
em Constituição provisória.

Quanto ao dispositivo que deixa ao arbítrio de V. Ex.,
"não votado o substitutivo em segunda discussão", a promul
gação do substitutivo como Constituição provisória, com êle
não posso estar de acôrdo, e, assim fazendo, mantenho-me
coerente com a maioria desta Casa, quando repeliu o projeto
de Constituição 'Provisória aquí apresentado pelo meu nobre
e ilustre amigo. brilhante representante fluminense, Sr. Depu
tado Fábio Sodré.

O SR.. VfTOR RUSSOMANO - V. Ex. permite um aparte!
Como V. Ex. preconiza a adocão da Constituição de 91 ? Será
em caráter definitivo? .

O SR. ACüRCIO TôRRES - Em caráter definitivo.
O SR. ViTOR. RUSSOMANo - Então fizemos llmauova

Constituinte para votar a Constituição de 24 de Fevereir()!
O SR. ACÚRCIO T6RRES - Acho, meus nobres colegas.

embora não sendo constitucionalista, mas um .simples advo
gado de Província (Não apoiados), acho que, embora se
reunam outras Constituintes, no Brasil, nunca tel'emos obra
mais perfeita, mais sábia, mais patriótica do que aquela que
condensa os post~ados defendidos em f89f.

O SR. CUNHA VASCONCELOS - Nest.e ponto, estou de in
teiro acÔrdo com V. Ex.

O SR. AMARAL PEIXOTO - O Deputado Zoroastro Gouveia
ê quem devia responder ao orador.

O SR. SOARES"FILBO - A opinião do orador, nesse ponto,
é singular. Ainda não vi alguém, que tenha versado o assunto,
sustentar a implantação integral da Carta de 91.

O SR. ACÚRCIO TORRES - Posso afirmar que sob os
postulados dessa Constituição estaríamos vivendo até hoje,
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se não houvesse o movimento de Outubro de 1930. (Trocam-86
apartes.) .

Aqui, Sr. Presidente, nunca se falou nos êrros do regime
mas, sim, nos êrros dos homens que não souberam cumprir a
Constituição de 1891. Vou, ainda, ao encontro dos meus no
bres e, alguns, at€' querido~ opositores. A Revolução, ou, me
lhor, a Aliança Liberal - V. Ex., Sr. Presidente, pode dar
seu testemunho - (em nenhuma das prégações dos oradores
aliancistas ouvi referência a êsse respeito), não viveu pe
dindo ao povo a transformação da Carta Constitucional de 9i.
(Trocam-se apartes.)

O SR. AMARAL PEIXOTO - Nesse ponto é que consiste a
diferença entre a Aliança Liberal e a Revolução brasileira.

O SR. ACúRCIO TORRES - Eis aí I O Deputado"--.Al:Daral
Peixoto responde a VV. EEx. ! (Trocam-se numerosos apar
tes.)

O Sr. Presidente - Atenção I
O SR. ACúRCIO TORRES - A Aliança Liberal se bateu,

em todos os pontos do Brasil, pela substituição dos homens
no poder! (Não apoiados e protestos.)

O SR. ViTOR RussoMA......o - V. Ex. não conhece a Aliança
Liberal ou parece não lhe ter compreendido os altos objetivos
patrióticos I (Muito bem.)

O SR. ACúRCIO TORRES - Conheço, e devo declarar a
V.· Ex. que, ainda ontem, tive ocasião de reler o seu pro
grama.

O SR. VfTOR RU8S0MANO - Não parece. (T1'ocam-se n0
vos apartes.)

O Sr. Presidente - Atenção I Está com a palavra o se
nhor Acúrcio TÔrres.

O SR. ACÚRCIO TORRES - Sr. Presidente, quando os
animos no recinto se exaltam um pouco, consola-me olhar
para V. Ex., (Riso). E êsse consôlo provém dêsse sorriso que
V. Ex. traz sempre nos lábios •••

O SR. CUNHA VASCONCELOS - Nos lábios e no coracão.
O SR. ACúRCIO TORRES - •.• dêsses lábios de onde

partem ae soluçõe!: parti. as nossas questões de ordem e de
onde partem, eu o sei, com tristeza por certo, o annunciar
dêsses requerimentos de encerramento de discussão e de ur
gência para os assuntos mais importantes.

Mas, ainda olhando para V. Ex., Sr. Presid~nte, - e
aproveitando-me do socorro do aparte que me traz oilustre re
presentante do Acre, o Sr. Cunha Vasconcelos - diTei neste
instante que o sorriso de V. Ex. está também no coracão~
porquê quando afirmo que a Aliança Liberal não queria a
modificação da Constituição de 1891, mas apenas que não
fosse o Sr. Júlio Prestes o Presidente e, sim; o Sr. Getúlio
Vargas, vejo que V. Ex.. com o sorriso no coração, está a
confirmar o que digo ã Assembléia.

O SR. RAl"-L BITTENCOURT - Não desejava interromper
V. Ex. para falar segnnda vez SÔbre a mesma questão.
Desejo. entretanto, lembrar que, tendo eopartici])8do da
Convenção Liberal, junto com alguns Deputados ora pre
sentes. sob a presidência do então Presidente de Minas Ge
rais, Sr. Antonio Carlos, como Secretário· da Mesa da Con
venção, coube-me a mim proceder á leitura do Manifesto da
Aliança Liberal. .
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O SR. ACÚRCIO TORRES - V. Ex. foi mais do que
Secretário: foi o grande, o brilhante caravaneiro da Alianca
Liberal.

O SR. RAUL BITrENCOURT - Como disse, coube-me a
mim proceder á leitura do Programa da Aliança Liberal,
luminosamente redigido pelo Sr. Lindolfo Color •.•

O SR. ACÚRCIO TORRES - Hoje no exílio .••
O SR. RAUL BITrENCOURT - ... e submetido á aprecia

ção geral.
O SR. ACúRCIO TORRES - Hoje, no exílio.
O SR. RAUL BITrENCOURT - É profundamente de estra

nhar que V. Ex. arrogue á Aliança Liberal injúria de. que
ela não tinha propósitos ideológicos, mas apenas o intuito
de substituir os homens do poder. Cabe-me, para findar meu
aparte, lembrar que a Aliança Liberal nasceu com fins elei
torais para a sucessão presidencial e. por consequência,
com objetivos pacíficos, mas o seu programa, na sua base
conservado, se ampliou, naturalmente, desde que recorre
mos do esbulho para o movimento armado.

O SR. CUNHA VASCONCELOS - Nasceu da imposicão de
um candidato. .

O SR. ACÚRCIO TORRES - Sr. Presidente, tenho ótima
mem6ria, que eu mesmo posso qualificar, sem jactancia, de
privilegiada. Não preciso, por isso que o nobre Deputado
Demétrio Xavier me venha a falar das frases do Sr. João
Neves, proferidas nesta Casa. O Sr. João Neves, tendo por
esbulhados i4 Deputados de Minas e arrancados os diplomas
dos Deputados da Paraíba, o Sr. João Neves disse desta tri
buna, que o então Chefe do Govêrno Federal, com suas ati
tudes, dirigindo a maioria que o prestigiava nesta Casa,
estava fazendo com que os opositores á candidatura Pres
tes saissem do prélio das urnas e tivessem de marchar para
o prélio das armas. .

O SR. DEMÉTRIO XAVIER - jl foi o que se realizou.
O SR. ACúRClO TORRES - Quando afirmo que a Ali

anca Liberal tinha o seu programa e que o motivo máximo
da sua criacão, como pode V. Ex. afirmar, Sr. Presidente,
foi a candidatura Getúlio Vargas, que saiu da conjugação de
três Estados e, segundo dizia a imprensa de então, porquê
tivera o fracasso da candidatura do então Presidente mi
neiro - O programa da Alianca Liberal, entendo eu, - não
quero casar o movimento aliancista com a Revolução de Ou
tubro, e aceito, neste particular, o esclarecimento do meu
nobre colega, o Deputado autonomista, Sr. Amaral Peixoto,
s6 .tinha em vista substituir o Presidente de então pelo atual
Ditador.

- O SR• .A.1IlARAL PEIXOTO - Eu afirmo que a Revoluçlio
foi uma consequência da Alianca Liberal e faco a distinção.

O SR. ACúRCIO TORRES- Aceito o aparte, de que a
Revolução tinha outro programa, que não 1) da Aliança. Li
beral, porquê.::Sr. Presidente, entre a terminação da cam
panha da Aliança Liberal e o deflagrar da Revolução de Ou
tubro, o então Presidente da República recebia a afirmação
da solidariedade do Presidente mineiro, empossado em Se
tembro e a declaração do Rio Grande de que a luta estava
terminada.
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O SR. CÉSAR TINOCO - Naquela época, não havia, siquer

dentro desta Casa, a liberdade que hoje todos têm, sob o re-
gime da Ditadura. .

O SR. ViTOR RUSSOMANO - V. Ex. dá licença para um
aparte'?

O SR. ACúRCro TORRES - V. Ex. não precisa pedir.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Quando o Deputado João

Neves pronunciou, no dia 6 de agõsto de i929, o seu primeiro
discurso de rompimento com o Govêrno Federal, falou, até,
em pontas de lança e patas de cavalo •

. O SR. ACúRCIO TORRES - Cavalos amarrados no
Obelisco.

O SR. VITOR RUSSOMANO - E declarou ainda que era
impossível afastar, naquele momento, a solução armada da
solução política. .

O SR. ACúRCIO TORRES - Sr. Presidente, querendo.
antes, de tudo, ser um homem sincero,•..

O SR. JOSÉ SÁ - Como sempre o foi.
O SR. ACúRClO TORRES - ••• se tivesse tido a opor

tunidade de representar a minha terra nesta Casa, nos tem
pos hoje tão combatidos pela maioria - não sei se a mi
nha conciência cívica permitiria que eu concorresse, com
meu voto para que se praticassem alguns atos. no Legisla
tivo Federal, que, sou o primeiro a confessar. foram rui
nosos ao Pais. Porquê não sei, Sr. PresIdente, se seria ca
paz de coparticipar com aqueles que. apenas por solidarie
dade a quem então mandava, arrancaram diplomas. ditos
legítimos; arrancar de diplomas que foi o comêço da maior
agitação que se tem sentido no Brasil.

O SR. CÉSAR TINOCO - V. Ex. silenciou, dentro da
Assembléia Legislativa do Rio de Janéiro, contra o esbulho
de Deputados estaduais.

O SR. ACúRCro TORRES - Sr. Presidente, devo res
ponder ao meu nobre colega, Sr. César Tinoco. Nunca
concorri com o meu voto para o esbulho de quem qU6i" que
fOsse.

O SR. CÉSAR TINOCO - Silenciou.
O SR. ACúRCIO TORRES - Nunca •••
O SR. CÉSAR TINOCO - Concordou, por omissão.
O SR. ACÚRCIO TORRES - ••. na Assembléia Legisla

tiva em que tomei parte, porquê o Estado do Rio, Sr. Presi
dente.queiram ou não queiram os meus adversários, podia
ter cometido erros administrativos na presidência desse ho
mem digno sob qualquer aspecto, que é o Sr. Manuel Duarte,
mas fez S. Ex. uma administração politica da maior lar
gueza, da maior liberdade, dando - porquê haviam ganho
nas urnas livres de minha terra - as posições eni muitos
Municípios, aos seus próprios adversârios.

O SR.. CÉSAR TINOCO - As "urnas livres" eram as atas
falsas.

O SR. ACÚRCIO TORRES - Apelo, neste instante, para
a palavra sincera e bonrada dos' Srs. João Guimarães e Lem
gruber Filho.

O SR. LEMGRUBER FILHO - V. Ex. tem toda a razão.
O SR. SOARES FILHO - Em certas eleições. No Estado do

Rio bouve esbulbos escandalosissimos. No pleito municipal,
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entretanto, dou o testemunho da lisura com que foi proces
sado.

() SR.. AiGÚROtO TcmRiIDS - Tenh<J de fato, Sr. Pr~si
dente, na minba vida pública, cometido um mal: a coerência
de minhas atitudes e da lealdade aos meus companheiros.

Sr. Presidente, sem outro valimento para me tornar
admirado de alguns de meus coestaduanos, que não a minha
sinceridade, que não a honorabilidade que imprimo ás minhas
atitudes, afirm<J que não .sei dar palmas e fazer di·seurso lau
datório, na minha terra natal, a um presidente que a ela vai
em visita, nas vesperas de um pleito, e depois no meu pró
prio jornal, vir atacar a êste cidadão, probo e honrado, pelo
simples fato de não ter entrado na Assembléia Legislativa
do Estado, negando, até, a 'existência do discurso. que pro
ferira.

O Sr. César Tinoco não pode - e apelo para a sinceri
dade de S. Ex. - atacar nesta Casa os honestos propósitos
do chefe de minha corrente partidária, porquê foi o jornal
de propriedade de S. Ex. - "O Dian

, vibrante matutino da
terra campista, que estampou, certa vez, em letras garrafais,
conceitos elogiosos de S. Ex. á personalidade, por todos os
Utulos ilustre, do meu distinto e eminente amigo Sr. Ma
noel Duarte, por quem minha admiração, como tive já oca
sião de dizer, cresce na razão direta do seu afastamento do
poder na terra fluminense.

O SR.. CÉSAR. TINOCO - Não retiro nem uma palavra do
que disse. Mas posso explicar o que nunca disse. É que, quan
do o Sr. Manoel Duarte deu a liberdade de urnas para a elei
ção do Prefeito de meu Município, já tinha a adesão do meu
'}andidato no bolso, na hora em que era eleito contra o can
didato do seu Partido.

O SR. ACÚRCIO TORRES - Sr. Presidente, juro a V. Ex.
que nunca, nesta tribuna, descerei a discutir a política que
se faz no meu Estado. Creio, entretanto, mereço mais cinco
minutos desta Assembléia para responder ao Sr. César Ti
noco.

Adversário do Sr. Cristóvão Barcelos, que sou, tendo
S. Ex. combatido na linha de frente da Revolução de Outu
bro, e estando á frente de meu Partido no meu Estado, por
certo, não fará S. Ex. a injúria de acreditar que um homem
da estatura moral do DI'. Luiz Sobral, o digno candidato a
que quer se referir o Sr. César Tinoco•.•

O SR. CRISTOVÃO BARCELOS - Apoiado.
O SR. ACúRCIO TORRES - .•• tenha expressado soli

dariedade ao meu Partido, quando era êle o candidato do ilus
tre Sr. João Guimarães, chefe do Partido 'então oposicionista.

O SR.. CÉSAR. TINOCO - Pelo Partido a que êle pertenceu
e depois largou. .

O SR. CRISTÓVÃO B.AR.CELOS - Deixemos a política do
Estado. '

O SR. ACúRCIO TORRES - Sr. Presidente, não desço a
discutir a política do meu Estado.

O SR. BUARQUE NAZARETH - Seria impertinente.
OSR. A,.CljRCIO TORRES - Dentro do meu Partido, sou

o menor e o de menos valimento dos seus soldados.
O SR. CARDOSO DE MELO - V. Ex. devia discutir a si

tuação financeira do Estado e comparar o gõverno Raul Vei
ga com os outros, de depois da intervenção até o do SI' Ma-
noel Dcuarte. É o que desejaria que V. Ex. fizesse. .



-78-

O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - O que deseJamos é que o
orador retorne á matéria. .

(Trocam-se outros apm'tes._ O Sr. Presidente, fazendo
soar os tí7npanos, reclama atençao.)

O SR. ACúRCIO TÓRRES - O meu nobre colega Sr. Car
doso de Melo, no intempestivo do seu aparte ...

O SR. CÉSAR TINOCO - Justo e verdadeiro.
O SR. ACÚRCIO TóRRES - '" mostra - e de que

tristeza me autoriza a ficar possuído doravante, por saber
que S. Ex., que eu supunha estivesse prestando religiosa
atenção ao que digo numa reciprocidade d~ se~timentos, ou
não pôde ou não quis ouvir-me, quando afIrmeI á Casa que
podiam acnsar o Chefe da corrente política a que estou fi
liado de erros administrativos, de não ter conseguido concer
tar as finanças fluminenses ...

O SR. CARDOSO DE MÉLO - Não poude concertar, não:
agravou-as.

O SR. ACúRCIO TóRRES - '" ou as agravou pelos
grandes e pesados encargos administrativos... Mas, ao lado
de não ter podido· melhorar a situação de meu Estado, deu
lhe urnas livres, urnas que fizeram com que aquí viessem, na
legislatura passada, três genuínos representantes da minoria
fluminense, os Srs. João Guimarães, Lemgruber Filho e Sil
vio Rangel.

O SR. SOARES FILHO - Muito embora um outro dos can
didatos ficasse sacrificado no terceiro distrito.

O SR. AcúRCIO TóRRES - Sr. Presidente, não entro
nesse debate, por se tratar da política do meu Estado, nem
respondo ao aparte do meu nobre colega, Sr. Soares Filho, ()
que farei em outra ocasião.

O Sn. SOARES FILHO - Quanto a mim, V. Ex. já encon
tra nos Anais a discussão que travei em torno do assunto.

O SR. ACúRCIO TóRRES - O meU ponto de -Vista é o
seguinte, e a êle não fujo: a Indicação tem que ser levada
para o lerreno político, e nesgc terreno exi5tem, dentro desta
Assembléia, maioria e minoria. A Indicação envolve a pro
mulgação prévia de uma Constituição e a eleicão antecipada
do Presidente da República.

O SR. VITOR RUSSOMANO - Em caráter excepcional.
O SR. ACúRCIO TDRRES - Sabemos que os Interven

tores do Rio Grande, ue Pernambuco, da Baia, já afirmaram
que o candidato de seus respectivos partidos com represen
tação nesta Casa é o SI.'. Getúlio Vargas. Querem, portanto,
apres!;ar a eleição do atual Chefe do Govêrno Provisório, con
tra cuja candidatura eu me coloco. Neste momento, em que
a Assembléia vai deliberar sôbre assunto tão palpitante, ·pre
cisamos ter os olhos voltados para o passado. Urge não es
quecermos que os atos de força dos governos e os erros po
líticos já levaram o Brasil á rebelião de Copacabana e da Es
cola Militar; que êsses erros e desmandos fizeram com que
S. Paulo, um dia, em i924, pegasse em armas para reivindicar
também as liberdades de nosso povo; que êsses erros e êsses
desmandos - dizem os membros da Aliança Liberal e os que
vêm dos quadros da Revolução - levaram os brasileiros ás
armas, revolta essa que culminou com a deposição do Presi
dente Washington Luiz, pelo fato de S..Ex. ser simpatisante
ou mesmo apoiador da candidatura Júlio Prestes.

Vamos assistir, dentro de alguns dias •••
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o SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - A noVos desmandos •••
O SR. ACÚRCIO TôRRES - •.• á eleição do Sr. Getúlio

':argas, que foi um dos cbefes do movimento em que o Brasil
fICOU de armas nas mãos pelo fato - repito - do então go
vernante do Brasil apoiar com seus amigos de São Paulo a
candidatura do Presidente Prestes.

~ SR. PRESIDENTl!! - Advirto ao nobre orador que está
quaSI esgotado o tempo de que dispunha.

O SR. ACÚRClO TORRES - Vou terminar.
Sr. Presidente, com êsse quadro do pa;;~ado, que deve

mos ter sempre diante dos olhos, para que outr(\~ mOVImen
tos não se venham desencadear no País, precisamos aqui
dentro, cuidar dos interêsses do povo, cor~esponde~do a
s~us ~nseios, porquê (~le, ~ã fora, escorchado de :impostos,
fIscalIza os nossos atos e Julga das nossas atitudes.

Se, em 30, os brasileiros pegaram em armas para !~ão

deixar que um Presidente, através de um seu amIgo, se per
petuasse no poder, não é de admirar que êste povo ainda
venha para as ruas, organizando o seu movimento de re
beldia a um govêrno que não se bate pela candidatura de
um amigo, mas que quer, na própria pessoa do Chefe do
Gov&rno, perpetuar-se no poder.

O SR. VALDEl\tAR REIKDAL - Lembro a V. Ex. qUl~,
quando o povo se rebelar, será para se ver livre de toda a
politiúagem, será para se emancipar de uma VEz par todas.

O SR. ACúRCIO TóR.RES - O povo, diz meu Hobre co
lega, no dia em que pegar em armas, agora, pela primei

.ra. vez ...
O SR. VALDEMAR REIKDAL - Pela primeira vez. r.ão.
O SR. ACúaClO TóRRES - .. , será para emanci

par-se da politicagem. E se o povo, Sr. Presidentl'., quer
libertar-se da politicagem, não poderá admitir que fu[:u
mos, áquí denlro, ohra DO sentido da perpetuação do Sr. Ge
túlio Vargas no Governo da República.

O povo está vigilante e não admitirá nunca qUi! cons
purquemos seus direitos; o povo qUer que atendamos a seus
anseios, porque êsse povo, Sr. Presidente, não i>~ esqul~ccu

- e nesse sentido faço um apêlo a meus nobres colegas 
da frase de V. Ex., na presidência da Aliança Liberal: ~Fa-
çamos a revolucão antes que o povo a faca". .

81's. Deputados, Henrique IV, da Franca, teve, num dIa
de emoção para seu povo, uma frase para seus ;)oldados.

Se permitirdes,Srs. Deputados, vós que sois re.pl'esen
tantes de grandes e de pequenos, de pobres e de ~'l~OS, de
generais e de soldados, de capitalistas e de operarlOs..d.-.
J)Ovo, enfim, se permitirdes, repito, como um apê!et, quIçá
como um aviso, eu vos direi: se formos nesse cammhar, de
êrro em êrro, de violencia em violencia, de desmando. em des-

. mando, de desrespeito em· desrespeito, nos restara apenas
que curvemos as nossas cabe:;as, porque por nós, çomo que
pelo Brasil inteirõ, passarão: eU! pouco, os funeral':; do r~
gime; e então veremos, maIS mtIdamente, que essa Repu
.blica Nova, de que s6 a sombra enxergamos e q:ue n~ce\1.
há tres-ancsc e meio, devo confessá-lo, com a SImp:ltJ3 de
uma parte de nosso povo, morre, morre u9s paue.os, exe
crada pela UDanime opinião pública do BraSIl. (llu.lto bem;
muito bem. Palmas no recinto, tribunas e galerias. O ora
do,' é CU71tprimentado.)
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o Sr. Presidente - Tenho sObre .a mesa e vou submeter
a votos o seguinte

R.EQUER1ME~TO

Requeremos o encerramento da discussão única do
Projeto de Resolução n. 5, de 1934.

Sala das Sessões, f O de Marco de 1934. - Medeiros
Netto. - Augu.sto Simões Lopes. - Valdomiro. MIJ.{Jallúles. 
GeneToso Ponce Fitho. - Nereu Ramos - Arruda Camara..

O Sr. Fábio Sodré - Sr. Presidente, peco a pala"ll'a, pela
ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem. o nobre
Deputado.

O Sr. Fábio Sodré (Pela ordem) - Sr. Presidente, dese
java pedir a V. Ex. um esclarecimento.

Estando eu inscrito para falar, e pretendendo apresen
tar algumas emendas á Indicação em debate, pergunto si
V. Ex. se devo enviar á Mesa essas emendas ou se, pelo sim
ples fato do Requel.'imento de urgência, ficaram elas preju
dicadas.

O Sr. Presidente - V. Ex. pode enviar á Mesa as suas
emendas.

O SR. FÁBIO SODRÉ - Indago também de V. Ex., Sr.
Presidente, se, por ocasião da votação dessas emendas. eu
poderei usar da palavra para encaminhá-l~s.

O SR. PRESIDENTE - O Regimento diz que, uma vez
concedida urgência para votação de qualquer matéria, é ve
dado o encaminhamento de votação.

O SR. FABIO SODRE' - Quando se vota urgência não hâ
.encaminhamento de votação?

O SR. PRESIDENTE -.Não. 'É o Regimento que assim
determina. Não é o Presidente quem está deliberando.

O nobre Deputado poderá enviar á Mesa as suas emendas.
O SR. FABIO SODRE' ~ Enviá-las, simplesmente, sem

uma leitura, sem uma explicação?
Creio que a Assembléia, positivamente, não deseja. que

elas sejam apresentadas. Se aparece um Requerimento de ur
gência justamente quando eu devia ocupar a tribuna, quando
era a minha vez de falar - e a Assembléia sabia que eu ia
oferecer emendas - é porquê não deseja recebê-las. Não
serei eu, portanto, quem vã enviá-las ã Mesa. (Muito bem.)

() Sr. Aloisio Filho - Peco h palavra, pela ordem. senhor
Presidente. .

() Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O sr. Aloisio Filho (Pela ardem) - Desejo apenas um
esclarecimento, Sr. PreSIdente.

Os Deputados que ainda estavam inscritos para falar
sôbre a Indicaçllo, e que nAo o poderllo fazer, em virtude
dêsse pedido de encerramento de discussão, haviam dc.clara-
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do á Mesa se iriam falar contra ou a favor da mesma Indi
cação?

O Sr. Presidente - Estavam inscritos os Srs. Deputados
Fábio -Sodré, Henrique Dodsworth, Sampaio Corrêa, Agame
non de Magalhães, Antônio Covello, Adolpho Konder e Lauro
Santos.

O SR. SAMPAIO CoRRh - Alguns desistiram, queira
V. Ex. acrescentar.

O SR. PRESID~TE - Só consta do livro respectivo a
desistência do Sr. Adolfo Konder.

O SR. ALOísIO FILHO - O Sr. Agamenon Magalhães ce
deu a sua vez.

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Agamenon de Ma
galhães cedeu a palavra ao Sr. Deputado Carneiro de Re
zende, indo ocupar o lugar dêste na lista de inscrições.

O SR. ALOíSIO FILHO - Eram estas, Sr. Pl"esidenter

as explicações que eu desejava obter da Mesa, para que pu
desse melhor compreender a intenção dêsse requerimento de
encerramento da discussão, que corta a palavra, enh'e outros,
aos Srs. Deputados Fábio Sodré, Henrique Dodswort.h {' Sam
paio Corrêa que, sabidamente, trariam a êste recinto o pro
testo, ou, pelo menos, a manifestação de seu pensam":'nto con
trário á Indicação em debate. (Muito bem; muito bem) •

O Sr. Presidente - Vou submetter a 'Votos o Requerimento
de encerramento.

Em seguida, é dado como aprovado o Reque
rimenLo de encerramenlo da discussão do projeto
de resolução n. 5.

o Sr. Sampaio Corrêa (Pela
da votacão.

Procedendo-se á verificação
terem voLado a favor 131 81'S.
total: 190 .

O'I'de1n) requer verificação

de votação, reconhece-se
Deputados. e (lontra, 59;

.- O Sr. Presidente - O Requerimento está aprovado e de-
claro encerrada li. discussão do proJeto.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Requeiro a V. Ex.
consulte á Casa sôbre se concede a votação nominal.

O Sr. Henrique Dodsworth - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Pre
sidente, voto a favor do requerimento que acaba de fazer o
ilustre leader da maioria, porquê não tenho receio, em hi
pótese alguma e em qualquer momento, de declarar a na
tureza do meu voto.

Peco' -licença., porém, para estran~ar que sôbre assunto
de importancia secundária, êsse requerImento parta do nobre
leaàer da maioria, que acaba, justamente, de desfechar um
golpe sôbre os oradores que deveriam falar acerca do substi
tutivo. (Apoiados e não apoiados. PaJ/TTUJ.S. Protestos.)
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o SR. LEMGRUBER FILHO - E uma desconfiança á As
sembléia. (Apoiados e nã() apoiados.)

O Sr. Presidente - Atençãol Está com a palavra, pela
ordem, o Sr. Deputado Henrique Dodsworth.
'. O SR. HENRIQUE DOnSW{)RTH - Dizia eu, Sr. Pre
SIdente, que apenas desejava estranhar partisse da autoridade
do leader da maioria um processo de votção desnecessário,
que apenas vai ter por efeito o prolongamento da sessão,
tornar extensos os trabalhos da Assembléia, quando S. Ex.
agora mesmo ...

O SR. ALoísIO FILHO - Pediu o encerramento da dis
cussão.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - ... foi autor de
outro requerimento, de encerramento da discussão, que vi
sava, exclusivamente, abreviar a nossa tarefa.. De duas uma:
ou o nobre leader não expôs com clareza e com sinceridade
os objetivos de seu requerimento de encerramento da dis
'Cussão, ou, então, S. Ex., é incoerente, prolongando desne
cessariamente os trabalhos desta Casa, depois de um ato de
descortezia para. com a minoria. da Assembléia.

Era o que tinha a dizer. (Palmas. M'UiÚ) bem.)

O Sr. Levi Carneiro - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Levi Carneiro (Pela ordem) - Sr. Presidente,
desejava encaminhar o. votação do substitutivo, declarando
que votava a favor dêle, e que o fazia. coerentemente com a
atitude que nesta Casa assumi, desde o pr-imeiro instante,
collocando Mima de todas as preocupações a pronta elabora
çAo da ConsliLuIção. que todo o Pais reclama. (Apoiados).
Em discurso de 18 00 Novembro, tres dias dePois de insta
lada a Assembléia. há já. quatro meses, quando se discutia a
elaborn(;,üo do Regimento, tive ensejo de prever que sentiria
mos necessidade de reconsiderar os prazos nêle estabeleci
dos, afim de evitar a protelação indefinida da elaboração
constitucional.

Votaria, desassombradamente, pelo sUbstitutivo, até por
quê é do interesse da Nação pôr têrmo á fase anômala que
estamos atravessando (Muito bem), em que a coexistência de
um poder ditatorial e de um poder constitucional géra mui
tas das dificuldades que enfrentamos. Votaria a favor do
substitutivo, ainda porquê estou certo de que a demora na
feitura da Constituição não a tornaria mais perfeita; ao con
trário, aumentaria as dif·iculdades que essa élaboração apre
senta. Desejaria, entretanto, ressalvar mjnha opinião, sem
pre contrária a qualquer alvitre de Constituição provisória,
que nunca sugeri, que nunca recomendei, que nunca propuz
a quem quer que fôsse7 por isso mesmo que sempre consi
derei a mais estravagante das anomalias um Presiã.ente cons
titucional permanente dentro de uma Constituição provisó
ria. (Muito bem.) Não tive, porém, oportunidade de fazer
minha declaração de voto, porquê inopinadamente se resol
veu o encerramento da discussão. E, agora, surpreendido
eom o pedido- de votação nominal, formulado pelo nobre
leader da maioriª" quero declarar que considero inadmissível
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êsse requer:imento. Aquí ninguém tem atitudes a dissimular.
(Apoiados. ) É estranhável que, eXlitamente quando se re
cusou á Assembléia ensejo de ouvir os votos, contrários, se
pretenda obter, na votação nominal, um pronunciamente que
ninguém aqui quer calar e que, quanto a mim, s6 não fiz,
em tempo próprio, porquê a Assembléiª me negou essa opor
tunidade.

Voto contra o pedido de votação nominal. (Palmas.
Muito bem; muito bem.)

O Sr. Soares Filho - Peço a palavra, pela ordem .•

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Soares Filho (Pela ardem) - Sr. Presidente,
pedi a palavra pela ordem para declarar, inicialmente, que
voto pela substitutivo da Mesa, cuja discussão foi há pouco
encerrada.

Tendo feito essa declaração, que é antecipação do meu
voto, devo dizer que sou contra o Requerimento de votação
nominal, injustificável numa proposição que visa exclusiva-
mente reformar o Regimentõ da Casa. -.

Os que votaram a favor do requerimento já ai indicaram
entender que as llormas fixadas nesse substitutivo são as que
melhor nos conduzirão a uma votação mais pronta da Cons
tituição da República: de acôrdo com os anseios do povo;
os que votaram contra, naturalmente, o fizeram pOrquê jul
gamque êsses dispositivos não são necessários para atingir
se o mesmo desideratum. Daí a nenhuma razão do Requeri
mento de votação nominal, contra o qual voto, embora sendo
favorável ao substitutivo apresentado pela Comissão c.e Po
lícia. (Jluito bem; muito bem.)

O Sr. João Guimarães - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, c nobre
lJeputado.

O Sr. João Guimarães (Pela ordem) - Sr. Presidente,
Tenho a honra de representar nesta Casa, como "leader", a
bancada do Partido Popular Radical do Estado do Rio. Trago
comigo a responsabilidade de, perante esta Assembléia, defi
nir a sua atitude política, e não me tenho esquivado de as
sumi-la em face, não s6mente da Assembléia, em plenário,
encaminhando as votações, mas ainda mais, nos entendi
mentos parlamentares com os "leaders" das várias correntes
que, nesta Casa, estão dirigindo a sua atenção.

Neste sentido, Sr. Presidente, formando na primeira
hora ao lado de São Paulo, no protesto contra a eleição prévia
do Presidente constitucional antes que a Constituição fosse
votada, conseguimos, com enorme esfôrço, mas com uma se
renidade e uma tenacidade de que é modelo o ilustre Sr. Al
cantara Machado, digno "leader" de São Paulo, com a con
ciência de que ex-primiamos apenas uma minoria dentro desta
Casa - cOllS.eguimoschamar a atenção da maioria, pelos seus
mais ilustres "leaders", para a situação que se ia crear para a
Assembléia Constituinte perante a opinião nacional. Concita
mo-la. a. retomar o exame da Indicação oferecida pelo Sr. Me
deiros Neto, e não se limitasse a alcançar a sua vitória fácil,
numérica, dentro da Assembléia, mas previsse também as suas
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consequências perigosissimas para a reconstitucionalização
do Pais, se ela fosse vencedora.

V. Ex., Sr. Presidente, é testemunha do nenhum inte
resse pessoal, do nenhum interesse partidário que nos movia,
nesse trabalho pertinaz e constante, seguindo e apoiando os
passos de Alcantara Machado. E s6 depois que a reflexão con
seguiu mostrar ao grande "leader" o perigo que iamos cor
rendo e o abísmo, ·a cuja" borda nós estavamos, foi que obti
vémos o entendimento, de que resultou o substutivo apresen
taào e consubstanciado no parecer da ilustre Comissão de Po
lícia, que, medindo e s6 pesando as razões de parte a parte,
o redigiu nos têrmos que mereceram o nosso assentimento.

Mas, qual era o espírito que nos guiava nessa nobre invo
cação á maioria; para que modificasse a Sua atitude? Era o
intuito de apressar os trabalhos da elaboração da Constitui
ção Nacional, sem, entretanto, interromper o processo lógico,
elegendo um presidente antes que das atribuições cometidas
á Constituinte e não elegendo o presidente constitucional an
tes de votar a Constituição. E agora, dando o nosso apôio
firme e decidido ao substitutivo apresentado pela Comissão
de Polícia, ainda nos deixamos inspirar pelo mesmo objetivo:
a imediata reconstitucionalização do País.

Neste momento, entretanto, Sr. Presidente, devo dis
sentir do "leader" da maioria, quando apresenta o requeri
mento de votação nominal.

Respeito os altos objetivos, as elevadas intenções com
que o Sr. "leader" o formulou. Faço, entretanto, um apêlo
ao homem liberal que está se dedicando ao trabalho ingente
e delicadíssimo de orientar esta Assembléia, formada de cor
rentes tão heterogêneas, para que retire seu requerimento,
porquê não há necessidade de se perder longo tempo com a
votação nominal, quando todos nós, pela nossa presença na
votação simbólica, vamos exprimir o nosso pensamento de
sassombradamente.

Apelo, Sr. Presidente, para o nobre espírito do ilustre
"leader" da Assembléia, o Sr. Deputado Medeiros Neto, a
quem tributo as homenagens que merece e a amizade que as
suas honrosas relações pessoais me têm suscitado, - apelo
para a serenidade de sua conciência, para o seu desprendi
mento pessoal, e para o mesmo espírito de concordia e har
monia que nos vinha irmanando nesse episodio parlamentar,
no sentido de que retire o seu requerimento, afim de se vo
tar sem maior demora, sem votação nominal, a Indicacão.
(Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.)

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr.
Medeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente, o
mento - é evidente - não foi bem int~rpreGado. E desde
que meus companheiros da maioria são os primeiros a bem
não compreendê-lo, não devo nele insistir. Ademais não
posso deixar de atender o apêlo desse politico exemplar,
que é o Sr. Deputado João Guimarães, honrado leader da
Bancada Popular-Radical, que bem conhece das intenções
daqueles que conosco trabalham na condução desta Casa.

Sr. Presidente, o ilustre colega, cujo nome sempre de
clino cou muita simpatia e respeito, Sr. Levi Carneiro, jul
gou uma inconsequência requerer o enCBrr8L.'>1ento da dis
cuss~o e em seguida requerer a votação nommal.



-85 -

o SR. LEVf CARNEIRO - Eu compreendo bem. ~: querer
conhecer os voLos e desconhecer os motivos d~le$, V. Ex.
está falando demais, desde que já pedlU a reLirada do re
querimento.

O SR. MEDEm OS NETO - O raciocínio do meu pre
zado colega poderá estar cerLo; mas as razões que me leva
ram a apresentar o Requerimento não foram as que alega.
Pensei que, havendo votos divergentes nesta Casa. que ain
da não se tinham pronunciado, eu devia dar ensejo na vo
tação nominal, para que fossem registmdos êsses votos.
De referência aos votos favoráveis, nenhum alcance pode
ria ter o requerimento de votação nomJnal, de vez que to
dos êsses elementos, através dos chefes (ias respectivas ban
cadas, já haviam feito declarações de voto. Meu -requeri
mento visava, não fiscalizar a votação dessa maioria, mas
ensejar a minoria a registrar os seus VOt05 :sobre matéria
tão malsinada por ela, uma vez que ná') nos foi possível
ir ao fim do debate, sem requerer o encerramento da dis
cussão, após ter dado a prova mais positiva da nossa libe
raliàade, pois que, em se tratando de di.:;.~ussáo com u:.-gên
cia, há 3 dias a discutimos, com a mais perfeita observa
ção do revezamento dos Ol'adol.'es, segundo ai! suas opiniões.
O Regimento nos permitia encerrar os d2b::J.tes desde o pri
meiro dia, após o pronunciamento de quatro Deputados. A
urgência e o encerramento, - não é bem que se afirma,
para demonstrar a sem razão dos que nos acoimam de in
tolerantes, - são medidas regimentais que se enco~llram

em todos os parlamentos.
Retiro o Requerimento de votação nominal. (}[t(,itd

bem; muito bem. Palmas.)

O Sr. Presidente- Vou submetter a votos o Requeri:rnen
to do Sr. Fernando )Iagalhães, que deve ter· preftlrÔllcia..

Em seguida, é re.ieitado o referido requeri
mento do Sr. Fernando Magalhães.

O Sr. Henrique Bayma - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Henrique Bayma (Pela ordem) - Queria declarar
que foi posta em votuc-ão uma pilh.éria. (J.'lluilo bem: apoia
dos.) Nem eu nem nenhum dos Deputados presenLes esta
mos aqui para votar pilhérias. (Muito bem.)·

O Sr. Presidente - O nobre Deputado deverá fazer a sua
declaração de voto por escrito, mandando-a á Mesa.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o artigo único
do substitutivo da Comissão de Policia, salvo as emendas.

Em seguida é dado como aprovado o seguinte
artigo único do

PROJETO DE R.ESOLUÇÃO

N. 5 - 1934

Artigo único. SubsLitua-~e, revogadas as dispos!~ões em
eontr-círio, o Capítulo do RegImento Interno, denommad~ 
J:)o Projeto de Constituição - (arts. 33 a 45), pelo seguInte:
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Art. Logo que receber o parecer da Comissão, o
Presidente da Assembléia ordenará a sua publicaCão no
Diário da Assembléia Nacional das Sessões e em avutsos,
para serem distribuidos pelos Srs. Deputados.

Art. Quarenta e oito horas depois dessa publicação,
será o projeto da Comissão submetido á aprovação da As
sembléia. Aprovado êste projeto ficarão, ipso facto, prejudi
cados o anteproj eto e todas as emenc.as.

Art. Verificada, desta forma, a aprovacão do pr-o-
jeto da Comissão, será o mesmo colocado na ordem do dia da
sessão seguinte, para sofrer, englobadamente, uma única
discussão, que se não poderá prolongar por mais de trinta
sessões, .f·inc.as as quais dar-se-á o <mcerramento automático
da discussão.

§ Nas primeiras vinte e cinco sessões desta 'discussão
serão recebidas emendas, que poderão ser fundamentadas da
tribuna durante o prazo que os seus autores tiverem para
discutir o projeto, ou enviadas á Mes~, com justificação
escrita, se assim entenderem os respectivos autores.

§ O Presidente da Assembléia poderá recusar o re
cebimento de emendas que não tenham relacão imediata com
o assunto ou que, de algum modo, infrinjam êste Regimento.

Art. Cada Deputado terá o direito de falar uma vez
e pelo prazo de meia hora, sôbre o projeto de Constituição
e respectivas emendas, incluida neste prazo a fundamenta
ção verbal das emendas que, porventura, deseje apresentar.
Os relatores poderão falar pelo prazo de uma hora. Se an
tes de findar as trinta sessões acima determinadas, não hou
ver mais Deputados que desejem usar c.o seu direito de
falar sobre o projeto e emendas, poderão os Deputados que
já houverem ocupado a tribuna falar pela segunda vez,
durante meia hora.

§ Os Deputados inscritos poderão ceder em favor de
qualquer outro o seu direito de falar, contanto que cada
orador não exceda o prazo de duas horas.

Art. Encerrac?a a discussão do projeto. será
com as emendas, enviado ú Comissão Constitucional,
interpor parecer dentro do prazo, improrogúvel, de
dias.

Art. Findo êste prazo, o Presidente da Assembléia
dará, com ou sem parecer, para a Ordem do Dia seguinte, a
votação, sem discussão, do projeto constitucional e respe
ctivas emendas. Esta votação será feita por Títulos ou
Capítulos quando o Título estiver por essa forma dividido,
salvo as emenc.as,e não devendo a mesma votacão se pro
longar por mais d.e qu;ltro sessões.

A.rt. Votada u:ma emenda, serão consideradas preju-
dicadas todas as que tratem do mesmo assunto e que coli
dam com o vencido. Sendo muitas ou várias as emendas a
votar, a Assembléia, a requerimento de um membro da Co
missão Constitucional, poderá decidir que a votação se faça
em globo, em dois grupos, distinguinc.a-se as que tiverem
parecer favorável das que o. tiverem contrário.

§ As votacões serão praticadas pelo sistema simbo-
lico, mas poderão ser pelo sistema nominal, desde que assim
resolva a Assembléia, a requerimento de qualquer dos seus
membros; e, a requerimento do Presidente ou relator geral
da Comissão Constitucional, poderá a Assembléia estabele
cer o sistema de votação.
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§ Os pedidos de destaque serão def.eridos ou inc.efe
ridos, conclusivamente, pelo Presidente da Assembléia, po
dendo êste, ex-officio, estabelecer preferências, desde que
julgue necessário á boa ordem das votações.

Art. No momento das votações, poderá o Deputado
que fór prtmeiro signatário de emendas, relator geral do
projeto ou relatÇ)r parcial, dar rápidas explicações, que não
poderão exceder º prazo d_e cinco minutos, no intuito de en
caminhar as mesmas votações.

Art. Terminadáa votação do projeto e das emendas,
voltarão todos á Comissão Constitucional para, dentro do
prazo de cinco dias, elaborar a redação final.

§ Esta redação final será submetida á aprovação 00
plenário da Assembléia, no dia seguinte ao da publicação no
Diário das sessões. Durante três sessões, no máximo, pode
rão ser apresentadas, com fundamentação escrita ou verbal,
emendas de redação. Para func.amentação verbal, cada
Deputado terá o prazo máximo de cinco minutos, cabendo
exclusivamente ao relator geral da Comissão Constitucional
opinar sôbre tais emendas.

Art. Aprovada a rec.ação final, será o projeto manda
do a imprimir, com urgência, para que o Presidente da As
sembléia convoque, logo em seguida, uma sessão especial, em
que seja declarada promulgada a Constituição, que será as
signada pela Mesa e pe10s Deputados presentes. Nesse mes
mo dia será remetida ao Diário Oficial para a devida pu
blicação.

Art. O Presidente da Assembléia, usando da atribui-
ção que lhe confere ,o n. 3, do art. 20, do Regimento, po
c.erá convocar sessões extraordinárias para discussão e vo
tação do projeto constitucionaL O tempo das sessões em que
figurar o projeto constitucional será, exclusivamente, a êle
dedicado, não havendo hora para o Expediente verbal e de
vendo qualquer retificação da Ata ser feita por escrito.

§ No caso de convocação de sessão extraordinária, po
derá o Presidente alterar a hora de início da sessão ordiná
ria, communicando essa alteração á Assembléia.

Art. Se os prazos consignados neste Capítulo c.ecor-
rerem sem que esteja concluida a votação do projeto de
Constituição e respectivas emendas, a Mesa da Assembléia
promulgará, imediatamente, como lei fundamental do país
até a ultimação daquele trabalho, o projeto aprovado no
primeiro turno e cumprirá, sóbre a eleição do Presidente da
República, o que fór determinado na mesma lei.

§ Da mesma maneira procederá o Presidente da As-
sembléia, se esta resolver usar da faculdade estabelecic.a no
art. 102 do Regimento Interno.

O Sr. ACÚTCio Tôrres O[>ela ordem) requer verificação da
votação.

Pro,cedendo-se á verificação de votação, reconhece-se
terem votado a favor 166 Srs. Deputados e contra 19; to-
tal, 185. ~-

o Sr. Presidente - O projeto substitutivo foi aprovado
,e fica prejudicada a indicação primitiva.

Vou sub:meter~a:Cvõtação as emendas.
Há uma em-enda da Comissão de Polícia, que a mesma

retira.
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o Sr. Acúrcio Tôrres - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Acúrcio Tôrres CPela ordem) - Pedi a palavra,
Sr. Presidente, estritamente para levantar uma ques
tão de ordem. Desejava saber de V. Ex. si. pelo fato de
ter sido a emenda, a que V. Ex. acaba de se referir, apre
sentada pela Comissão de Polícia, pode essa emenda ser
retirada sem audiência do plenário.

O Sr. Presidente - A informação do Regimento é a de
que pode.

O Sr. Henriq~e IJodsworth - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Pergunto a
V. Ex., Sr. Presidente, si há possibilidade de ser dado co
nhecimento aos Srs. Deputados do teor da emenda, pois
desejamos saber do que consta a emenda retirada.

O Sr. Presidente - ~ claro que, uma vez retirada a emen
da, perde o interêsse para a Assembléia o conhecimento
dela. Mas, sem embargo disso, vou satisfazer os d~sejos

do nobre Deputado.
Aliás, a emenda já foi publicada no Diário da Assem

bléia.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Então, V. Ex. fará a

gentil(~za de enviar êsse "Diário".
O Sr. Presidente - Vou submeter a votos as emendas do

plenário.
Votação da seguinte.

E::\1ENDA

N. 1

Emenda ao art.. 3° do Projeto de resolução n. 5
verificada. desta forma etc.

Fa<:a-se ponto depois de: "uma única discussüo".
Suprima-se o resto.
Sala das Sessões, Marco de 1934. - Henrique Dods

1Dorth. - J. J. Seabra. - Aloysio Filho.

O Sr. Henrique Dodswort:h - Peço a pala"era, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra. pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Pelo Regi
mento. essa emenda está prejudicada. Dêsde que foi aprova
do o substitutivo da Mesa, não há lugar para o pronuncia
mento da Assembléia porquê a emenda vem modificar arti
go que já foi aprovado.

O Sr. Presidente - Essa solução seria muito cômoda,
mas a. Presidência, de acOrdo com o Regimento, deve, pri-
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meiro, ouvir a Asse~bléia sôbre ° slIDstitutivo, ressalvadas
as emendas. e, em seguida, consultá-la sôbre estas.

Em seguida, é regeitada a referida emenda
n. 1.

Regeitadas, sucessivamente, as emendas nú
meros 2 e 3.

Votação da seguinte

EMENDA

N. 4

Emenda ao § 2° do art. 7° do projeto de resolução n. 5:
Os pedidos de destaque, etc.

Suprima-se.
Sala das Sessões, Março de 1934. - Henrique Do.

dswortk. - J. J. Seabra. - Aloísio Filho.

o Sr. Acúrcio Tôrres - Peço 'a palavra, pela ordam.

O 81'. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, Q nobre
Deputado.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Perdôe-me V. Ex.,
Sr. Presidente. Não quero importunar a Mesa; mas, parece
me que êsse não é modo de se proceder á votação. V. Ex.
nem lê, nem faz lêr as emendas. Diz apenas: "emenda nú
mero tal, publicada no Diário da Assembléia, "com parecer
contrário da Comissão de Policia". Ficamos na mesma.

O Sr. Presidente - A Mesa já providenciou para que o
nobre Deputado tenha em mãos o impresso.

O SR. ACÚRCIO TóRRES - Mas, quando me chegar,
as emendas já esLarão todas votadas.

O Sr. Presidente - Evidentemente, á Presidência. não
cabe a culpa de que os 81's. Deputados não leiam as emen
da! publicadas no "Diário da Assembléia".

O SR. ACúRCIO TORRES - Não esLou atribuindo culpa.
a V. Ex.

O SR. HENRIQUE DooswORTH - A culpa. de não se te.
rem disLribuídos avulsos é da. Comissão de Polícia; é provi
dência a ser tomada por ela. Os avulsos sempre foram dis
tribuídos no recinto aos Srs. Deputados.

O Sr. Presidente - O Regimento, sou obrigado a observar,
não determina a distribuição de impressos em assunto
desta natureza. A distribuição é limitada aos projetos 01'
camentários. Quanto ao mais, há a publicação no "Diá.rio".
Vamos, pois, continuar a votação.

Em seguida, é regeitada a emenda n. 4.
Regeitadas, sucessivamente, as emendas 5

e 6.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos a emenda
substitutiva, sqb n. 7, apresentada hoje, pelo senhor Morais
Leme.
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o Sr. Acúrcio Tôrres - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Não encontro,
Sr. Presidente, o substitutivo por V. Ex. anunciado no
impresso que me a-caba de ser entregue.

O Sr. Presidente - V. Ex. não encontra êste. Acabo de
dizer que foi apresentado hoje.

O SR. ACÚRCro TORRES - E pode ser discutido sem
que vá a imprimir?

O Sr. Presidente - Uma das consequências da urgência
- diz o Regimento - é suprimir formalidades, inclusivi
essa da publicação.

Vou pôr a votos o substitutivo apresentado pelo senhor
Deputado Morais e Leme.

Si há algum Deputado que deseje conhecer-lhe a ínte
gra, fa-Io-ei lêr novamente.

O SR. ~',[ARAL PEIXOTO - Eu desejo, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - O Sr. 10 Secretário procederá á lei
tura.

(O Sr. 1. 0 Secretário inicia a Zeitura.)
O SR. AMARAL PEIXOTO - Sr. Presidente, desisto da lei

tura.
Em seguida é regeitada a emenda substituti

va n. 7.

8

O Sr. Sampaio Corrêa - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Sampaio C::orrêa (PeZa ordem) - Antes de proferir
as palavras de que me julgo credor desta Assembléia, após a
votação de hoje, Sr. Presidente, devo cumprir o dever de
comunicar a V. Ex. e á Casa que o nosso ilustre colega,
Sr. Antonio Covelo, encarregou-me de justificaI' o seu não
comparecimento, por motivo de moléstia, á sessão de hoje;
e mais de declarar que, se aquí estivesse presente, daria seu
voto em contrário á Indicação do Sr. Medeiros Neto e ao
substitutivo apresentado pela Mesa da Assembléia.

Poderia acrescentar, Sr. Presidente, <Ne o ilustre Depu
tado também me encarregara de dizer que cumpriria o pre
cípuo dever de justificar o seu voto em contrário áquelas
duas medidas. Dispenso-me, disso, porém, até porquê êle
seria, como eu, arrolhado pela maioria da Assembléia.

O SR. ALOíSIO FILHO - Muito bem.
O SR. SAMPAIO CORRM - Mas não há, ne~ta Casa,

Sr. Presidente, nem fora dela, hoje como em tempo algum,
durante toda minha longa vida parlamentar, quem me possa
acusar. frente a frente, de ser um politiqueiro vulgar, que
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se alista incondicionalmente nas correntes da famulagem
do poder, ou incondicionalmente nas hostes que combatem
o poder. Nunca. assumí semelhante atitude e apelo para
V. Ex., Sr. Presidente, apélo para a honestidade de V. Ex.,
apelo para a mem6ria de V. Ex., meu companheiro de lides
na Camara dos Deputados e no Senado da República, assim
como apélo para toda a Assembléia, que aquí viu meu es
fôrço, meu trabalho, sem trazer uma s6 questão política
para o recinto, cuidando exclusivamente da matéria consti
tucional, porquê êste era o meu dever.

Mas era também do meu dever representar esta Capi
tal, com a dignidade que me foi imposta pelo mandato con
ferido pelo povo de minha terra, e o povo de minha terra
jámais aprovou semelhantes atos de fôrça; ele sempre e
sempre os reprovou com a maior altivez.

Senhores, que fizestes a Revolução de 30: esta Revolu
ção encontrou, dissestes, nos arrolhamentos, motivo para ex
plodir. Hoje, procedeis como os de ontem. É a verdade,
que precisa ser escrita.

Ainda ontem eu dizia, com tristeza, Sr. Presidente,
que o povo de minha terra sente que, se havia chicote, nos
tempos do passado, êste apenas passou para outras mãos,
com maior número de pontas. Esta é a verdade.

Senhores, o meu direito de falar nest.a Assembléia foi
cassado, pela prepotência da maioria. .

Lí, há algum tempo, num discurso proferido na Acade
mia de Letras de Paris, que Satan também faz a psicana
lise. 11:1e convocou os Deputados para votarem, sorridentes,
a medida de arrôcho de hoje; amanhã rirá, mas rirá sata
nicamente, quando aqueles que hoje arrolham forem bus
car justificativas ulteriores para os atos que praticarem no
determinismo das fôrcas desconhecidas em cujo campo de
ação estão hoje trabalhando.

Será então tardia a explicação.

Nesse dia, eu est.arei dizendo, hoje como sempre, não
- viva o Presidente da República, como anseia a maioria,
mas - viva o povo brasileiro! (Muito bem; m1Lito bem.
Palmas.)

O Sr. Fãbio Sodré - Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Fãbio Sodré (Pela ordem) - Sr. Presidente,
associo-me ás palavras revoltadas que acaba de pronunciar
o eminente mestre, Sr. Deputado Sampaio Corrêa.

Estava inscrito para falar sóbre a Indicação e o subs
titutivo da Comissão de Polícia, e contava que não deixaria
de fazê-lo, desde que, depois de mim, ainda se achavam ins
critos os Srs. Sampaio Correia, Henrique Dods\Vorth e tan
tos outros colegas que haviam de merecer, certamente, toda
a atenção da Casa. Antes de S. Ex. me caberia a, vez de
justificar, da tribuna, algumas emendas;i Indicaçãó:

Estranho enormemente que a maioria te;nha usado de
um golpe de fôrça, sem a menor necessidade, quando ainda
de meia hora .disnunhamos, antes de acabar a Sessão, po
dendo o nosso--t:râl:>alho ser prorrogado. De nenhum modo
se justificava o requerimento de urgência.
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Devo dizer que a aprovação da Indlcaçllo Medeiros
Neto e do substitutivo da Comissão se impunha, certamente,
para a maioria antes de segunda-feira, porquê na segunda
feira desejaria começar o trabalho propriamente constitu
cional. Mas se s6 segunda-feira poderíamos prossoguir na
feitura da Constituição, por que encerrnrmos brusca. repen
tina, inopinadamente a discussão, quando, ainda nos sobra
vam muitas horas até aquele dia?

Assim, Sr. Presidente, tendo desejado npresentar da
tribuna e justificar algumas emendas ao 8ubstitutivo da Co
missão e, sendo disso impedido, não podia mais votar, como
de minha intenção, pelo substitutivo, dado o prejuizo das
emendas que queria oferecer. Nessas condições, fui coa
gido a votar contra. É o que peço a V. Ex. fazer consignar
em Ata. (Muito be·rn; muito bem.)

O Sr. Henrique Dodsworth - Peco n po.lnvro..

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordom, o nobre
Deputado.

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Pre
sidente, minha capacidade de ilusão não chegava no ponto
de não acreditar admissível o golpe de fOrca com que a des
cortezia da maioria desta Casa brindou, na. S088t10 de hOJe,
os Deputados inscritos para discutirem o lubsLiLutivo da
Comissão de Polícia e a Indicação naU-morln. do Sr. Medei
ros Neto, Indicação nati morta porque até osta altura adian
tada dos trabalhos da Assembléia não quis S. Ex. revelar ao
País os motivos pelos quaes guarda om 8ogrodo o. fórmula
misteriosa de eleição antecipada do Presidente dB República,
já que a Indicação de S. Ex. dela nllo cuidou.

Não tencionava ocupar a tribuna, porquO Jd o assunto
havia sido explanado por todas as formaM, dosde a apre
sentação macabra e trágica da salvacilo naclonnl, com o que
trouxe á Assembléia o nobre leader da mnlorlu, lltó os cál
culos recreativos do nobre Deputado pelo 1\10 Grnnde do Sul,
Sr. Raul Bittencourt.

O SR. RAUL BITTENCOURT - Recrelll!voB, nlIo, demons
trativos, e até agora sem contestação, n menos que V. Ex.
esteja disposto a refutá-los neste momento, o que estou
pronto a ouvir.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Ainda onlem se de
clarou aqui que V. Ex. fez apenas um cálculo de probabi
lidades, e não aritmético.

O SR. RAUL BITTENCOURT - Eu não poderio. calcular,
diante de fatos que ainda não se Unham pnss'ldo: calculei
na base do Regimento Interno em vigor. Lanço um repto a
V. Ex., afim de provar que meus cálculos silo rccrenUvas
e não demonstrativos. Não aceito o epipéto de V. Ex. A
bancada Liberal do Rio Grande do Sul, não pretende fazer
recreaçõ,es nesta Casa.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - A banc:lda do Rio
Grande do Sul não está em jogo. O que está em jogo são OS
cálculos de V. Ex.

O SR. PEDRO VERGARA - O Sr. Raul Bittencourt, ilus
tre representante do Rio Grande do Sul, é uma das maiores
expressões de sua bancada.
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O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O nobre Deputado,
Sr. Presidente, chegou a estimar em 13 anos os trabalhos
desta Assembléia, o que provocou de minha parte a obser
vação de que, por um lado, êsse longo período não seria de
todo perdido, porquê as crianças nascidas hoje poderiam
acompanhar a conelusão de nossos trabalhos, lendo o pro
j eto de Constituição então elaborado... Sr. Presidente,
quando fui impedido de falar, apenas desejava dizer, sob
a feição de Ulha declaração de voto, que me pronunciava
contra o substitutivo porquê os dispositivos inovados no
Regimento não se restringiam ao intuito louvável de apri
morar a elaboraç.ão do novo texto constitucional, abolindo
prazos por ventura excessivos, ou condicionando a melhores
práticas de técnica parlamentar seu debate e votação.

Votava contra o Regimento modificado, porquê, com
insistência injustificável se mantinha a possibilidade
de uma clciciio antecipada do Presidente da República, á
promulgação de uma Constituição definitiva e ainda porquê
se aceitava n hipótese da adoção de uma Constituição pro
visória. Nüo "ejocomo me seria possivel sufragar as alte
rações do Regimento, que' vão tornar exequiveis duas
iniciativas que as condições gerais do País e a normalidade
com que transcorrem os trabalhos desta Assembléia desa
conselham por desnecessárias.

Nüo posso compreender como os adversários do Sr. Ge
túlio Vargas, que tantos são os autores da indicação Me
deiros Neto. pretendessem levar a efeito a eleicão de S. Ex.•
antes da promulgação de uma Constituição. assim como
quem dissesse: "Nós te elegemos para o cargo, por ser tua
aspiracão única o Poder. Não importa a Constituição que
vamos votar. Qualquer que ela seja, quaisquer que se
jam as idéias dela, tu serás o Presidente da República. Que
res é o cargo e descuras da ideologia da nossa obra! Goza o
Poderl"

Eu não podia, Sr. Presidente, votar pela ::mtecipacãô
dessa eleição, e nem pela adoção de uma Constituição pro
visória porquê esta Assembléia não poderia, pela superstição
das f6rmulas escritas, supor que reconstitucionaUzava o
país .e que. por conseguinte, afastava todos OS elementos de
discórdia e pacificava o Brasil, antes de votar a anistia, so
bretudo em face de um govêrno que só a concede aos mili-

. tares e que, até hoje. não tomou· a iniciativa de estender a
medida aos civis, inclusive aos funcionários espoliados dos
seus direitos.

O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Os funcionários da fá
brica de polvora estão readmitidos.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Sr. Presidente, vou
concluir, mas, antes disso, peco licença para dizer que, dese
nhando o quadro politico de então, o manifesto da Aliança
Liberal, da saudosa Aliança Liberal, como foi hoje dito da
tribuna - e me pareceu divisar neste instante um sorriso
nos lábios de V. Ex., - no manifesto dessa A.liança estava
acentuado:

"Assiste o Brasil, nesta hora, ao ~ntrechoque de duas
mentalidades. Para uma. os verdadeiros problemas da
democracia são apenas de ordem prática. Tudo, se
gundo os seus prégadores, na sociedade contemporanea,
se reduz em tornar a vida bela e agradável, boa e tran-



quila, sólida e rica. É o materialismo. É o sibaritismo.
É a mentalidade, que domina, no momento, os destinos
do Brasil. Ela não se envergonha de aparecer á luz do
sol. Bem ao contrário, impa de orgulho, freme de im
páfia, estoira de vaidade. Mede-se a inteligência dos
homens pelos gosos que desfrutam. É a posse .:lo di
nheiro o único estalão diferencial na sociedade. Tudo.
na vida, se reduz á conquista do bem estar, o bem estar
nada mais é do que simples questão de moéda; e a de
fesa da moéda, com muita lógica, o único programa
que pode interessar á mentalidade oficial dos nossos
dias.

Há, entretanto, os que não pensam assim, e êsse~

formam imensa maioria na opinião brasileira. De
acôrdo com essa outra mentalidade, ora em choqué com
a primeira, a vida não pode ser bela, quando a Nação
está dividida; agradável, quando brasileiros sofrem no
exílio; boa, quando os poderosos não têm um gesto
de simpatia pelos fracos e pelos humildes; tranquila.
quando a tranquilidade importa renúncia de persona
lidade e conciência; sólida, quando o Govêrno da socie
dade se funda sôbre a usurpação da vontade popular
e a falta de exação nos atos eleitorais; rica, quando
os homens representativos sofrem penúria de ideal."

1:sse choque de opinião, Sr. Presidente, é o que hoje se
verifica; é a fisionomia moral da hora que vivemos; estou
enfileirado, entre aqueles que combatem pela adoção e êxito
do programma da Aliança=r.iberal, que foi, aliás, a bandeira
que cobriu o contrabando da sua vitória!

Sr. Presidente, até hoje, por quem quer que fosse, não
foi tomada iniciativa alguma que perturbasse a Mesa da
Assembléia, a Comissão Constitucional ou a Sub-comissão que
dela derivou, impedindo que pudessem tranquila e proveito
samente cumprir os seus deveres.

As duas únicas protelações sugeridas e adotadas vieram
a plenário amparadas na autoridade da Comissão dos 26, que
muito legitimamente se valeu da faculdade que o Regimento
lhe outorgava de dilatar o período de sua atividade, em bem
deià e do País.

Nenhuma alteração ocorreu no conjunto dêsses fatores
que permitiram até hoje o maior respeito á atuação desemba
raçada e eficiente dos responsáveis pela redação da Consti
tuição futura.

Por conseguinte f6ra deles, e por isso mesmo inaceitável,
há de se encontrar o motivo que hoje inspira a reforma da
Regimento.

Sr. Presidente, eu quero a reconstitucionalização de mi
nha Pátria, mas não por efeito de conchavos políticos e parll
servir a interesses pessoais (muito bem); eu a quero ·como
Goethe queria o curso dos acontecimentos humanos - sem
pressa nem pausa, como a estrela... (Palmas. Muito bem:
muito bem.)

O Sr. Adolpho Konder - Peço a palavra.

O Sr. ZoroastTo Gouveia - Peço a palavra, Sr. Presi
dente.

O Sr. Presidente - Darei a palavra aos nobres Deputados
que a estão solicitando, depois de ouvir a Assembléia sObre
a redação final do suhstitutivo.
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Em seguida, é lida e sem observações, apTo;"
vada a seguinte

N. 51 - i934

Redação final do projeto de resolução n. 5, de 1934, alterando
o capítulo do Regimento Interno relativo á discussão e
votação do projeto de Constituição e dá outras providên
cias

(Policia. 10-1934•. Vide Ind. 3-1934)

Artigo único. Substitua-se, revogadas as disposições em
contrário, o Capítulo do Regimento Interno, denominado
Do Projeto de Constituição - (arts. 33 a 45), pelo seguinte:

Art. Logo que receber o parecer da Comissão, °
Presidente da Assembléia ordenará a sua publicação no
Diário da Assembléia Nacional das sessões e em avulsos para
serem distribuidos pelos Srs. Deputados.

Art. Quarenta e oito horas depois dessa publicação,
será o projeto da Comissão submetido á aprovação da As
sembléia. Aprovado este projeto ficarão, ipso facto, preju
dicados o anteprojeto e todas a.s emendas.

Art. Verificada, desta forma, a aprovação do pro-
jeto da Comissão, será o mesmo colocado na Ordem do Dia da
sessão seg-uinte, para. sofrer, engloba.damente, uma única
discussão, que se não poderá prolongar por mais de tt'inta
sel'zões, findas as quais dar-se-á o encerramento automático
da- discussão.

:~.§ Nas primeiras vinte e cinco sessões desta discussão
serão recebidas emendas, que poderão ser fundamentadas da
tribuna dura.nte o pra.zo qUe os seus autores tiverem para
discutir o projeto, ou enviadas á Me!!la, com justificação
escrita, se assim entenderem os respectivos autOI'eS.

§ O Presidente da Assembléia poderá recusar o re-
cebimento de emendas que não tenham relação imediata com
o assunto ou que, de algum modo, infrinjam êste Regi
men.to.

Art. Cada Deputado terá ° direito de falar uma vez
e pelo prazo _de meia hora, sôbre o projeto de Constituição
e respectiva.s emendas, incluída neste prazo a fundamenta
ção verbal das emendas que, porventura, deseje apresentar.
Os relatol:'es poderão falar pelo prazo de uma hOl:'a. Se an
tes de findas as trinta sessões acima determinadas, não hou
ver mais Deputados que desejem usar do seu direito de fa
lar sôbre o projeto e emendas, poderão os Deputados que já
houverem ocupado a tribuna falar pela segunda vez, du
rante meia hora.

§ Os Deputados inScritos poderão ceder em favor de
qualquer outro o seu direito de falar, com tanto que cada
orador não exceda o prazo de duas horas.

Art. .. Encerrada a discussão do projeto, será êste,
com as emendas, enviado á Comissão Constitucional, para
interpor parecer dentro do prazo, improrrogável, de cinco
dias.

Art. ... Findo êste praso, o Presidente da Assembléia
dará, com oU Sem parecer, para a ordem do dia seguinte, a
votação, sem discussão, do projeto constitucional e respe,,:,
ctivas emendas. Esta votação será feita por Títulos ou
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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 muitas ou várias as emendas a
votar, a Assembléia, a requerimento de um membro da Co
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.

§ As votações serão praticadas pelo sistema simbó-
lico, mas poderão ser pelo sistema nominal, desde que assim
resolva a Assembléia, a requerimento de qualquer dos seus
membros; e, a requerimento do Presidente ou relator geral
da Comissão Constitucional, poderá a Assembléia estabele
cer o sistem~ de votação.

§ Os pedidos de destaque serão deferidos ou indefe-
ridos, conclusivamente, pelo Presidente da Assembléia, po
dendo êste, ex-officio, 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 encaminhar
as mesmas votações.

Ar1. Terminada a votação do projeto e das emendas,
voltarão todos á Comissão Constitucional para, dentro do
prazo de cinco dias, elaborar a redação final.

§ Esta redação final será submetida á aprovação do
plenário da Assembléia, no dia seguinte ao da publicação no
Diário 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 cinco minutos, cabendo ex
clusivamente ao relator geral da Comissão Constitucional
opinar sôbre tais emendas.

Art. Aprovada a redação final, será o projeto manda
do a imprimir, com urgência, para que o Presidente da As
sembléia convoque, logo em seguida, uma sessão especial em
que seja declarada promulgada a Constituição, que será as
sinada pela Mesa e pelos Deputados presentes. Nesse mes
mo dia, será. remetida ao Diário Oficial para a devida pu
blicação.

Art. O Presidente da Assembléia, usando da atribui
ção que lhe confere o n. 3, do ar1. 20, do Regimento, po
derá convocar sessões extraordinárias para discussão e vo
tação do projeto constitucional. O tempo das sessões em que
figurar o projeto constitucional será, exclusivamente, a êle
dedicado, não havendo hora para o expediente verbal e de
vendo qualquer retificação da ata ser feita por escrito.

§ No caso de convocação de sessão extraordinária, po
derá o Presidente alterar a hora de início da sessão ordiná
ria, comunicando essa alteração á Assembléia.

Art. Se os prazos consignados neste Capítulo decorre
rem sem que esteja concluída 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 aprovado no pri
meiro turno e cumprirá, sObre a eleição do Presidente da
República, o que fÔrdeterminado na mesma lei.
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§ Da mesma maneira procederá o Presidente da· As
sembléia, se esta resolver usar da faculdade estabelecida no
art. 102 do Regimento Interno.

Sala da Comissão de Polícia, 10 de marco de 1934. 
Antonio Carlos, Presidente. - Thomaz Lobo. - Fernandes
'lTavora. - Clementino Lisboa. - Waldemar Motta.

O Sr. Presidente - A resúlução vai ser publicada, afim
de que produza os efeitos legais.

Vêm á Mesa as seguintes

DECLARACÕES DE VOTO

Votamos contra o substitutivo da Mesa á indicação Me
deiros Neto.

Somos, - e disso temos dado prova, - por todas as
medidas que possam apressar a volta do Brasil ao regime
da lei, medidas que não importem, contudo, precipitação ou
sacrifício do debate constitucional.

Somos, no entanto, radicalmente contrários a qualquer
alteração da marcha normal dos nossos trabalhos. A indica
ção em aprêço, pelos têrmos em que está expressa, pelo fim
visado, que é o de facilitar e apressar a eleição do Presidente
constitucional do País. e pela própria justificativa dela
feita na tribuna, não afasta as hipóteses, antes prevê, de
uma constituição provisória e de uma eleição antecipada do
Presidente da República.

Por êsses motivos votamos contra o substitutivo apre
sentado.

. Sala das Sessões, em de março de 1934. - Aloysio
Filho. - Acurcio Torres. - João Villasó~as. - Adolpho
Konder. - Lattro Faria Santos. -1. 1. Seabra. - Plinio
Tourinho. - Fernando Magalhães. - Henrique Dodsworth.
- Sampaio Corrêa. - Kerginaldo Cavalcanti.

Declaro ter votado contra o projeto de resolução ml
mero 5, de 193.\.

. No dia 21 de novembro último, tive a honra de chamar
a atenção desta Assembléia para a inconveniência dos pra
zos demasiadamente extensos que poderiam prolongar, além
do razoável, os nossos trabalhos de elaboração con!titucio
nal; mas, a maioria do! nobres Constituinte!, ao votar are...
forma do regimento primitivo, desatendeu ao meu apêlo,
julgando-se naturalmente amparada pelos dispositivos que
permitiam o encerramento das discussões, alvitre que eu,
então, considerára perigoso porquê sempre desperta repre
sálias e estas seriam prejudiciais li calma e li harmonia que
deveriam dominar o ambiente dos nossos trabalho!.

. Embora condene, !em quaisquer restrições, todos os
recursos protelatórios de caráter obstrucionista, diretamente
contrários, no momento presente, aos legitimos interesses
da Nação, que anseia pela volta ao regime constitucional,
penso que a reforma do Regimento Interno agora. Ilroposta.,

.. pela maneira por que foi elaborada, pelo modo por que está
redigida, e. ainda mais, pela orientação assumida pelos de
bates, irá for<:ar-nos á feitura de uma Constituição que nem
corresponda á capacidade desta .-\ssembléia, nem atenda ãs
legítima.s aspiracões dos brasileiros.

Sala das Sessões, 10 de Março de 1934. - Raul Leitão
da Cunha.

V~~ED 7
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o meu voto é tão somente de solidariedade politica, dI
ante do interesse nacional, que se invoca, para apressar a
constitucionalização do País, - sobretudo quando as diver-··
sas correntes desta Casa aceitam a fórmula proposta, que,
por sua vez, resulta de um acôrdo de tõtlas as bancada~, i~
clusive de elementos que combatem o Govêrno Provisório
e a Revolução.

Devo, porém, consignar as minhas reservas sôbre o
êxito da mesma fórmula, e a sincera discordancia com a
exagerada limitação dos prazos regimentais. Depois de co
nhecer o projeto da Comissão Revisora, compreendo. como
nunca, a necessidade de mais amplo debate da matéria
constitucional, de vez que parece inaceitável aquele projeto,
em vários dispositivos de grande relevancia para o futuro
da República, tais como os do Legislativo Federal e do Po
der Judiciário, o da discriminação de rendas, o da educa
ção e o da ordem econômica e social. Qualquer impedi
mento ao livre exame dêsses problemas de natureza orga
nica pode eomprometer, pela fôrça de uma imperiosa evo
lução, a obra, que não desejamos retr6grada ou reacionária,
do novo estatuto. Do mesmo modo, a possibilidade de pro
mulgação de uma constituição provisória, além de restrin
gir, desde logo, os poderes do Govêrno ditatórial, é uma
hipótese estranha aos fins precisos da competência desta
Assembléia, convocada para estabelecer um código defi
nitivo.

Aeeitaria, ao contrário, e com satisfação de conciência,
uma das f6rmulas inicialmente sugeridas pelo partido a
que pertenço e que conciliaria o intereSSe político atual com
os deveres indeclináveis dos representantes da Nação, para
o zeloso exercício de seu mandato. Tal seria a discussão
e votação preliminares da parte essencial, referente á forma
de govêrno, á instituição dos poderes federais e á declara
ção de direitos; a aprovação dos atos do Govêrno Provi
sório; a eleição do Presidente da República; e a tarefa com
plementar de elaboração constitucional, sem sacrifício da
unidade do futuro texto.

E, só por não o permitir o Regimento Interno, deixei, a
êsse respeito, de oferecer emenda ao substitutivo da Co
missão de Polícia.

10 de Marc;o de 1934. - Prado Kellll.

Desde o início dos trabalhos, vem-se, na Constituinte,
procurando abreviar a elaboração da ConstituiQão, para ele
ger o mais eêdo possível, o primeiro presidente constitu
cional. É público e notório. Assentou-se, primeiro, fazer
uma "Constituição sintética". Depois, criou-se a Comissão
Revisora de três membros. Cogitou-se, ainda, de uma re
forma do Regimento, o que, aliás, foi impugnado, não há
um mês, pela unanimidade dos "leaders".

De tais medidas, s6mente tem advindo cerceamento do
exame e da análise de matéria constitucional, contida nas
mil e duzentas emendas apresentadas.

Se a natureza e a composição da Constituinte o permi
tissem, energica reação deveria ter sido feita no sentido de
assegurar, á opinião pública e aos Deputados, exame tão
amplo quanto necessário, da matéria constitucional, pondo
se de lado consideração de qualquer outra ordem.

Que se consumisse na elaboração da Grande Lei o tem
po necessário e, depois, se procedesse á eleição.
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. J3:sse O caminho mais acertado.
Entretanto, contra tal estado de coisas, nenhum mo

vimento se· fez sentir, donde a impressão de que a generali
dade dos Deputados estaria de acõrdo com o mesmo. ou,
pelo menos, se haveria conformado com a situação.

Apresentava-se assim, com todos os caraoterísticos de·
uma "fatalidade" o prejudicar-se a feitura da Carta Ma.gna.
para se eleger, quanto antes. o primeiro Presidente da nova
República.

Eis quando se tornou objeto de cogitação nas esferas
políticas e parlamentares, a antiga sugestão, não oficial, do
Sr. Solano da Cunha, segundo a qual a eleição do presiden
te precederia o exame da matéria. constitucional.

Estavamos em face de um dilema: atropelar a elabora
ção da Constituição para. preenchidas as formalidades ju
rídicas do estilo. eleger, o mais cêrlo possível. o Presidente
da República, ou eleger, sem tais formalidades. o presidente
e elabo1'ar a Constituiçcío, exercitando a matéria, sem pre
ocupação de tempo.

Decidi-me, pela segunda fórmula, uma vez qu~ não
via, como ainda não vejo, possibilidade de fazer o que seria
natural e lógico: exame completo, no tempo necessário. e,
depois, eleição.

Êsse o fundamento da minha assinatura na indical}ão que
dava preferência á eleição do presidente.

Ora. ao reforma regimental, decorrente da fó~·mula de
conciliação, contraria. de todo. o meu intuito agravando a
situação, acima exposta, já de si nada recomendável.

Em discussão. única, devemos examinar e aprovar o
substituUvo da Comissão Revis()ra, s6 ontem definitivamen
te publicado, cabendo a cada Deputado, apenas trinta mi
nulos para se manifestar sôbre o mesmo, e isso em trinta
e poucas sessões, que podem ser duas por dia..•

Assim sendo, a reforma res-imental não pode merecer o
meu apMo, uma vez que produzirá efeito diametralmente
opôslo ao que visei, quando subscrevi a indicacão já refe
1'ioa, que, esta sim, teria o meu voto.

Sala das Sessões, 10 de Março de 1934. - Abelardo
Marinho. - De inteiro acOrdo, Domingos Vellasco.

Daria o meu voto a qualquer modificação regimental
no sentido de se apressar a constitucionalização do Pais, mas
sem o sacriffcio de exame e discussão do projeto e ernen~

das. O substitutivo da Comissão de Polícia. á indicação
"Medeiros Nelo", além de trazer. no sell racho, a possibili~
dade da invCI'são da ordem dos trabalhos, absurdo que ()
bom senso já repeliu, reduz á meia hora o prazo ;)ara cada
congressist.a falar sObre todo projeto. inclusive cm"'ldas
que proponha, restrição que impossibilita o exer,'fc.io do
mandato e conspurca a finalidade da Assembléia f.:liostituin
te. Por isso. votei cont.ra o aludido "substitutivo".

,sala das Sessões, em 10 de Mar~o de 1934. - Souto
Fillto.

Declaro que votei a favO!' do substitutivo da C(\mi;::~ii()

de Polici~~ ressalvando apenas o dispoli'Vo que pel'mit~ a
inversão dos trabalhos da Constituinte.

Sala das Sessões, 10 de Março de 1934. - Luis Su:-"
cupira.
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Declaro ter votado a favor do parecer substitutivo da
Comissão de Policia por reconhecer exprimir êle o desejo da
Nação em reconstitucionalizar, no mais breve possível, o País.
Ressalvo, porém, os dois artigos que permitem a promulgação
de uma Constituição Provisória e a eleição antecipada do Pre
sidente da República. Contra essa ameaça lavro o meu pro
testo, esperando que a Assembléia possa cumprir a sua ele
vada missão sem a necessidade de recorrer aos processos que
tanto desmoralizaram o regime deposto pela Revolução de
í930.

Sala das Sessões, 10 de Março de 1934. - Augusto Ama
ral Peixoto.

Declaro ter votado a favor do substitutivo da Comissão
de PoHcia, tendo em vista os interesses superiores do País;
mas votei contra o encerramento da sua discussão por se
tratar de uma providência violenta que. ao meu ver, era. no
momento inútil.

Sala das Sessões, :10 de Março de :1934. - Barreto Cam
peUo.

o projeto de Resolução aprovado resultou da Indicação
para que se fizesse imediatamente a eleição para Presidente
da República. Nessa Indicação se alegava: 1°) que o cargo
de Presidente da República existe, de acÔrdo com a Consti
tuição de :189:1, e ato desta própria Assembléia; 20) que o
Govêrno Provisório poderia ter convocado o corpo eleitoral,
para a eleição do primeiro magistrado instituido na Consti
tuição de 1891; 3°) que o preenchimento dêsse cargo foi atri
buido a esta Assembléia por ela mesma e pelo Govêrno Pro
visório; ·~P) haver razões para Que se faça já a eleição. Võu
examinar rapidamente essas alegacõe!.

O fato da Constituição de 189:1 estabelecer que o Po
der Executivo "será exercido pelo Presidente da República"
não serve de fundamento, pois, em virtude da Resolução, foi
essa Constituição abroJl;ada. e passou a .existir como Cllrta
outorgada, com derrogação das partes referentes ao Poder 'Le
Kislativo e ao Poder Executivo. que passaram a ser exercidas
discrecionariamente pelo Govêrno Provisório, "até Que. eleita
a Assembléia Constituinte. estnbeleca esla a reorF:anização
constitucional do País (decreto 19.398, de H-H-1930, art.. tO).

Demais, a nova CODstituiclio, poderá preferir instit.uir um
Supremo Conselho de Adminislracão, presidido pelo Ministro
do Exterior, como alvitra o Dr. Luiz Correia, em eeu ..Ante
projeto de Constituição", constante doe Anais ou preeidido
pelo Ministro que o Supremo Conselho ele~er anualmente.
corno alvitrara eu. em emenda que deixei de apreeent.ar. ])01
não julgar a idéia suficientemente amadurecida na opinião
pública. O fato de não haver emenda contrft o si~t.Ama da
Conslituicão de :189:1, antes da 2" discussão, não significa QU'
haja o caso passado em julgado.

Nem se diga que o Govêrno Provisório tinha compe
tência para, no decreto de convocação. atribuir a esta Assem
bléia compelência para eleger o Presidente da República.
Tratando-se de matéria constitucional, s6 a Assembléia é que
a pode regular. Resolveu ela. é verdade. não dÜ':cl.llir ou votar
qualquer assunto estranho ao projeto de Constituição. enquan
to êste não fôr aprovado, $alvo a.'f tkmais C07l..'tantes do de
creto de sua· convocação. Não há nessas' palavraS, porém:. a
aprovação implícita ou explícita do que consta no decreto
de sua convocação.
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Aliás, é preciso distinguir entre convocação do eleitorado
e convocação da Assembléia. Aquele foi feito para eleger a
Assembléia, que faria a reorganização eonstitucional do Pais,
como se vê no decreto constitucional do Govêrno Pro
visório e no decreto n. 21.402, de 14-5-1932, que znareou o
dia para as eleicões á Assembléia Constituinte. O decreto
marcando o dia para a reunião da Assembléia não poderia
estabelecer outros limites á acão da Assembléia, a menos que
o Govêrno se sobrepusesse á :Nação.

Pretende-se que o Govêrno Provisório podia preferir a
convocação do eleitorado para prover o cargo de Presidente
da República, em vez de se confiar, transitoriamente, as fun
cões respectivas.

Contesto. Ou a Constituição de 1891 estava em vigor, e
não poderia o Presidente, eleito e proclamado, ser privado
do cargo sinão pelos meios que ela estabelece, ou estava abro
gada - como acontecia - pela vitória da Revolução, e cum
pria convocar a Nação em Assembléia Constituinte, a qual ca
bia, reconhecendo a situação de fato, reorganizar politicaznen
te o Estado. :Ê verdade que o Govêrno Provi!ório restabeleceu
o império da Constituição de 1891, com as modificacões cons
tantes do decreto n. 19.398. Êle o fez, porém, como li ehete
que outorga uma Carta Constitucional, pois, com a sua inves
tidura, ficara abrogada a Constituição que nos regia. (Vide
decreto n. 19.398, art. 4°.) Demais, S. Ex. derrogara a parte
referente ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, sem o
que não poderia exercer as funcões dos mesmos, e ainda com
ressalva da faculdade de alterar a Constituição outorgada,
quando bem lhe PARECESSE I

Portanto, não poderia êsse Govêrno preencher um cargo
QUe não existiria enquanto nova Constituicão não o restabe
lecesse, reconhecendo a nova ordem de coisas implantada.

No Regimento desta Assembléia, eu vejo que ela devera.
ocupar-se em fazer a Constituição. e resolver os demais as
suntos constantes do decreto de sua convocação, antes de mais
nada (art. 102).

Não vejo ai consignada a eleição do Presidente da Repú
blica pela Assembléia. Tratar de assuntos referentes a essa
QUestão é resolver sObre a forma da eleição, prelimlnarmente,
e, estabelecida a competência da Assembléia, proceder ao pre
enchimento do cargo. Ora: essa preliminar não está resolvida,
e só o poderá ser pela forma estabelecida para se votar a
Constituição.

Não contesto a possibilidade de começar a Assembléia pela
eleição do Chefe do Poder Executivo. Nem se contesta que
outras Assembléias assim tivessem feito. Fizeram-no. porém,
em caráter provisório, como igualmente procedeu esta Assem
bléia, ratificando os poderes discrecionários do Govêrno Pro
visório.

A eleição, em caráter definitivo, seria jU'5tificável se
ocorressem circunstancias excepcionais. Assim, alega-se,
aconteceu na Franca, que, em 17 de fevereiro de 1871, ele
geu Thiers chefe do Poder Executivo. e a 31 de Agosto, con
feriu-lhe o título de Presidente da República, antes de vo
tada a Constituição. Podia acrescentar-se que,· tendo pro
vocado a demissão de Thiers, a Assembléia Francesa deu
novo chefe ao Poder Executivo, na pessoa de M>(c-l\fahon,
e .conferiu-lhe o poder pelo prazo de sete anos, ~almente
antes de votada a Constituição. Esquecem, porém, que êsses
atos resultaram de leis da Assembléia, a qual, querendo
tempo" para· refletir sObre as instituicões definitivas com
que iria dotar a França, separada entre republicanos e mo-
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narquistas, dividida entre o Duque de Broglie e o Conde de
Chambord, começou pela orgamzação do Poder Executivo.
Depois continuou a Assembléia a fazer leis de organização
dos poderes constitucionais, terminando afinal a sua tarefa
em 18'75.

Não ocorreu a mesma circunstancia no Brasil.
A-pesar-dos -exemplos da França, da Espanha e do pri

meiro govêrno provisório da República, o Sr. Chefe do Go
verno Provisório, surgido da revolução de 19-30, não depÔs
os seus poderes perante a Assembléia; ao contrário, S. Ex.,
em sua Mensagem, diz que o Govêrno Provisório proclama
sentir-se forte para garantir a supremaCIa do poder da As
sembléia, criando-lhe um ambiente de respeho e absoluta
gegurança, em que pOSsa entregar-se, serenamente, á magna
tarefa de elaborar novas e mais sábias instituicões para -o
País. Não depôs S. Ex., perante a Assembléia, os poderes
que vinha exercendo, mas sôbre ela estende las stlas asas
protetoras I

A Assembléia, porém, praticando ato de sabedoria po
lítica, assumiu implicitamente êsses poderes, quando os ra
tificou ao Govêrno Provisório, significando, com isso, que
êle não reconhecia poder superior ao seu, e, portanto, que
o Govêrno não podia continuar a exercer as suas funcões
sem que o seu poder emanasse da soberania da Nação, peto_
órgão em que ela se encarna no momento. Após a Revolu
ção, a Assembl.éia Nacional Constituinte é o único órgão da
soberania nacional. A coexistência com o Poder Constituin
te, de outros órgãos da soberania nacional, só é possível
nos casos de revisão constitucional, e não quando uma re
volução vitoriosa abrogou a Constituição.

O Poder Executivo, .portanto, não está acéfalo: exer... ·
ce-o discricionáriamente aquele que, por ser das mais altas
autoridades polfticas, no movimento, é considerado o Chefe
da Revolução vitoriosa; e exerce-o como o exerceu durante
três longos anos.

Se razões de ordem jurídica convencem da inoportuni.
dade da Indicação, as de. ordem moral evidenciam a incon
veniência da mesma.

Com efeito, o anteproj~o da Constituição, enviado pel(l
Sr. Chefe do Govêrno Provisório, consigna casos de inele
gibilidade para as funções de Presidente da República.
Aprovada a Constituicão, em que situação ficará o que for
eleito, no caso de se achar incurso em alguns dos casos de
inelegibilidade? Antecipada a eleição. nem po~ .isso po~~ã
o eleito furtar-se ás regras que deverIam preSIdir a elelçao,
se feita na época regular. Prevejo a objeção de que a C?~S
tituiçâo regula para o futuro, e que, ao temp'! da elelçao,
não estariam estabelecidos êsses casos. Poderia acrescen.
tar-se que uma ConstituiCão Provisória regularia a eleição,
e que o Projeto da Comissão dos 26 estabelece que não ha
verá incompatibilidades para essa eleição.

Mas a resposto se:ria: se feita a eleição na época J;e~
lar, deviam, ou não, ser atendidos os casos de llleleglblll
dade? ~ntre os inelegíveis não devem figurar os qu.e exer
cem o poder de fato? Qual a diferença, p.ara êsse flm .~o
Tal~ entre os que exel'cem o poder em vU'tude de_elelQ.8o,
e os que o exercem de fato? Porventura. a Revoluçao atlll
girá as suas finalidades morais, criando incompatibilidades
para os outros e não para os que a fizeram? O Sr. Chefe
do Govêrno Provisório, por exemplo, que. exerqe .0 Poder
Executivo há mais de tl'ês anos, se for eleIto vai fIcar com
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a faculdade de reunir dois períodos presidenc!ais de qua
tro anos, simplesmente porqu<; exerceu o prImeIro como
poder de fato? O Projeto da Comissão dos 2'1} declara que
não há incompatibilidades para essa eleição; .mas será êsse
o pronunciamento da Assembléia, contrariando a opinião
pública?

Nem sob o aspéct.o prático me parecia procedente a in
dicação. No O País, do dia em que aparece a indicacão, se diz
em favor da eleição imediata, que a idéia "nasceu do exame
ponderado da situação do País, trabalhado, nas suas altas es
feras políticas, por indecisões perigosas - indecisões que es
tariam produzindo a desagregação dos melhores elementos re
volucionários responsáveis perante a Nação pelo periodo de
paz e de progresso que lhe fôra prometido, como corolário da!
agitações que sacodem o PaIs há tres anos". Em substancia,
é o que figura na indicação quando invoca ~tranquilidade

para o espírito público, termo a agitações, paz política".
Ora, deve acentuar-se que não faltou ao Sr. Chefe do

Govêrno Provisório o apôio desta Assembléia, e que a dis
solução da mesma é perigo real a ser considerado. Por ven
tura há elementos que ponham em perigo a Assembléia? Se
houvesse, o caminho não seria eleger-se o Presidente da Re
públiea, pois o Govêrno Provisório tem um Chefe, que se não
n!"rr:ifin. Re nfio h:í. eomo justifirar--sc um ato repelido pela
opinião pública e pela conciência civica da. Nação? Se o que
há são intriltas palacianas ou movimentos em tôrno da can
didatura deste ou daquele, para a Presidência da República,
.1ustificar-se-ia, por isso, a providência da eleição antecipada?
Qual o inleresse maior a proteger: não são as prerrogativas e
a dignidade desta Assembléia? Se ela de nada se arreceia, qual
o motivo por que os serviç,)s administrativos não têm maior
regularidade ou eficiüncia? Demais, a eleição antecipada em
nada adiantaria para a paz política: para derrubar um (lo
vêrno, pouco importa que êle exerça os poderes de fato, ou
legalmente.

Se a Assembléia já deu ao Govêrno Provisório poderes
discricionários; se ela abdicou da sua competência ilimitada,
para só fazer as leis que o Govêrno Provisório quizer, e
qmmdo êle quizer, e para, no ambito legislátivo, f6ra disso,
upenas aprovar as leis que êsse Govêrno decretar, que mais
lhe pode dar esta Assembléia, e que seja mais urgente, senão
a nossa Carta Magna?

A indicação foi substituida pelo Projeto da Resolução.
Substitua-se, na indicação o "sem mais demora" por "dentro
de um mês", e ver-se-á não haver diferente finalidade no
Projeto. E, para não parecerem a- mesma cousa, nêste se co
gita de apressar a votação da Carta Constitucional.

Por sem dúvida, é louvável todo o empenho nesse sen
tido. A Nação reclama segurança, para os seus direitos, "que
não podem haver enqua:nto os poderes discricionários permi
tirem atentados a principias afirmados pela consciência ju
r.idica universal. Mas dai á Assembléia se anular, no exér
cicio da súa função, e depois que ela se mostrou ciosa de
seus direitos, em face do Regimento organizado pelo Govêrn:o,
é cousa que se não justifica. __

Todos os que aquí estamos temos, é verdade, idéias for
madassôbrequal deva ser o conteúdo de nossa Constituição.
Por isso é ~érUé=nao- podemos aprová-lo englobadamente: se
ria uma violência á nossa consciência, o cerceamento de nossa
liberdade.
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Podemos dispensar os debates, na ia. discussão, como mé
dida conveniente, em virtude do tempo já decorrido; mas
como dispensar a votação por títulos. admitindo-se que possa
ser destacado um artigo ou parágrafo, para ser yotado em
separado?

Por quê não fazer a segunda discussão por titulos, dan
do-se o direito de falar sObre cada um, mas por prazo curto,
apenas a um dos signatários de cada uma das emendas res
pectivas, oferecidas nessa discussão? Para garantia de qup
os debates não pudessem extender-se indefinidamente, po
diam ser consideradas encerradas após vinte dias.

Emfim, por um conjunto de providências, racionais, po-
deríamos ter a Constituição antes de dois meses. .

E por quê estabeleceu-se que, dentro de um mês, se não
houver Constituição definitiva, ficará adotada como Consti
tuicão Provisória o projeto aprovado em 1& discussão, en
globadamente? Se é necessária uma Constituição Provisória,
adotêmo-Ia dêsde já.

Mas, não tenhamos pressa de, por meio de uma Consti
tuição Provisória, eleger um Chefe definitivo ...

Em suma. eu votaria a favÔr do projeto se não hou
"esse tanta pressa e, principalmente, se destacado fôsse o seu
último artigo...

Na cauda é que vem o venêno ..•
Sala das Sessões, iO de Março de 1934. - Lino de

Moraes Leme.

O Sr. Adolfo Konder -- Peço a palavra, pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre

Deputado.
O Sr. Adolfo Konder (Pela ordem) - Sr. Presidente, es

tava inscrito para pronunciar-me sôbre a indicação Medei
ros Neto, reincarnada no substitutivo da Comissão de Polí
cia desta Casa.

Se falasse, teria tratado o assunto sob seu aspecto polí
tico, encarando-o na linha das conclusões e consequências
nesse campo possíveis e previsiveis.

E nesse terreno traçaria as coordenadas na minha posi
ção no debate.

Discordaria da indicação para evitar que, pela constrição
dos debates e pela eliminação de turnos, se venha fazer aqui
obra incompleta, claudicante e mais tarde, sobre essa base
insólida, se passe a escolher o Presidente Constitucional do
pafs, munindo-o, assim, de mandato suspeito e impugnável.

Seria, Sr. Presidente, mais uma affirmação do que uma
explanação doutrinária; menos um discurso do que uma ati
tude.

Não podendo, porém, manifestar-me, resolvi, com mais
dez colegas, definir essa atitude numa declaração de voto que
não implica, está visto, no propósito de armar escandala, se.
não no desejo sincero de ajustar contas com a nossa conciên
cia, neste plenário histórico, na hora dramática que atraves
samos e perante a opinião pública que nos vigia e nos seu
tinela•..

O SR. ACÜRCIO TÔRRES - Muito bem.
O SR. ADOLFO KONDER. - ••• com requillte3 de guat"

da severo e inflexível.
~ esta a nossa declaracão de voto: .
"Votamos cõntra' o substitutivo da Mesa á indicação Me-



- 105-

delros Neto. Somos - e disso temos dado prova - por
todas as medidas que possam apressar a volta do Brasil ao
regime da lei, medidas que não importem, contudo, precipi
tação ou sacrifício do debate constitucional.

Somos, no entanto, radicalmente contrários a qualquer
alteração da marcha normal dos nossos trabalhos. A indica
ção em apreço, pelos termos em que está expressa, pelo fim
visado, que é o de facilitar e apressar a eleíção do presi
dente constitucional do País, e pela própria justificativa
dela feita na tribuna, não afasta as hipóteses, antes prevê,
de uma constituição provisória e de uma eleição antecipada
do presidente da República.

Por êsses motivos, votamos contra o substitutivo a:pre
sentado.

Sala das Sessões, 10 de Março de 1934. - Aloisio Filho,
- Acúrcio Torres. - João ViUas-BtJas. - Adolpho Ko1Ukr.
- Lauro Fatia Santos. - 1. J. Seabra. - PUnio Touri'fl-ho.
- Fernando Magalhães. - Henrique Dodsworth. - Sampaio
Corrêa, Kerginaldo Cavalcanti.

O Sr. Cardoso de lIIello Netto - Peço a palavra, pela
ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Cardoso de Hello Netto (Pela ordem,) - Sr. Presi
dente, a bancada paulista quer que fique constando dos
Anais a seguinte declaração:

Votou, unanime, contra o requerimento que pediu o
encerramento da discussão do substitutivo apresentado pela
Comissão de Polícia á indicação Medeiros Neto, porquê en
tendia e entende que, em absoluto, não havia a urgência
alegada.

Votou, porém, a fávôr, unanimemente, do substitutivo
da mesma Comissão de Polícia, na forma, nos têrmos El no
sentido do discurso proferido pelo seu eminente leader, o
Sr. professor Alcantara Machado, porquê, Sr. Presidente, hoje,
como sempre, a atuacão da bancada paulista é uma só, ní
tida e inconfundível.

Repetindo as palavras de Bernardino de Campos, em
ocasião semelhante a esta, na Constituinte de i89i, a ban
cada paulista declara que São Paulo não quer e não pode
viver fora do regime da lei.

Era o que tinha a dizer. (![uito bem; muito bem. Pal
mas).

O Sr. Cunha Melo - Peco a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, G nobre

Deputado.
. O Sr. Cunha Melo (Pela ordem) - Sr. Presidente, em

nome dos Deputados do Partido Socialista do Amazonas,
quero fazer a seguinte declaração: Votamos· contra o re
querimento de encerramento da discussão sôbre o substitu
tivo da Comissão de Polícia, e votamos a favôr da indicação
Medeiros Neto, nos têrmos do substitutivo da Comissão de
Policia. (Muito bem; muito bem.)

O ar• .zc:l~as:tro cl;Touveia - Peco a palavra, pela ordem.
O Ir. Pl'••lcleute - Tem a palavra, pela ordem, o nobre

Deputado.
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o Sr. Zoroastro ~uveia (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, pedi a palavra para que se consignasse na Ata a de
clarac·âo de voto que ora faço.

Votei contra o substitutivo, como votaria contra a in
dicação primitiva; e, o argumento que mais poderosamente
a isso me determinou foi, justamente, o fato de se conter
no Regimento da Casa medida, aparelhamento próprio, para
que se encarassem os prasos da discussão derredor o pro
jeto de Constituição.

A manobra envolvente de que os elementos contrários
á indicação foram vítimas nêste recinto, e nesta sessão, exu
berantemente comprova a afirmativa daquêles que, não ad
mitindo os cálculos de aproximação, com margem para êr
1'05, verdadeiramente astronômicos do Deputado Raul Bi
tencourt ...

O SR. RAUL BITENCOURT - É preciso comprovar a afir
mativa.

O SR. ZOROASTRO GOUVEB.... , acreditavam que
dentro do Regimento havia, pelo recurso do encerramento
da discussão, aparelho próprio, consentaneo, infalível, para
o exercício dos sentimentos patrióticos da burguesia desta
Gasa, quando pretendêsse, superiormente esclarecida, ofe
recer logo, de todo sacramentada, a pI'ebenda constitucional
do País.

SI'. Presidente, desde o comêço, venho declarando' da
tribuna que a nOva República está sendo envenenada pelo
vicio fundamental da República velha, - a questãodasu
cessão, o personalismo, não direi no "avanca", mas na con
quista do poder. O dogma, sobretudo, da soberania nacio
nal, a ilusão de que, em nome do povo, em nome da Nacão~
pode-se, embora governando mal, contra os interêsses des
sa Nacão, contra os intel'êsses desse povo, exercer sobem.
na e incontrastâvelmente o poder, é uma fonte dessa campa
nha ardente pela conquista das posições de mando no meia
'das sociedades burguezas do Ocidente.

Entre outras, Desmoulin deixou perfeitamente escla-·
recida esta falha da organização política das sociedades mo
dernas. A CI'ença de que, pOI' meio do aparelhamento le,
gislativo, se pode realizar tudo aquilo que OS interêsses ou
os sonhos determinam, é que levou a êsse "entreveI'so" for
midável, acirrado e ferrenho, pela obtenção dos lugares de
supremo "contrôle" governativo.

Desde o começo, Sr. Presidente, venho convencido de
que a questão medular, o punctum dolens na Assembléia
Constituinte não é, como falsamente muitos teem dito, a re
constitucionalisação da República, mas a oI'ganização dela
de fórma tal a garantir ás novas oligarquias o domínio desa
poderado do País.

É por isso que, coerentemente com palavras e atitudes
que sempre tenho tido, votei contra a indicação e contra o
substitutivo, porquê não passam de mais uma "ficelle", de
mais :um golpe cênico da burguesia, encobrindo por uma
cortina de fumaça os seus verdadeiI'os intuitos predató
rios de. assalto ao poder supremo. (Muito bem. Apoiados e
não apoiados).

O Sr. Daniel de .Carvalho - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.
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o Sr. Daniel de Carvalho (Pela ordem) - V. Ex. beni
sabe, Sr. Presidente, em virtude de declaracão feita pelo no
bre "leader" do Partido ,Republicano Mineiro, declaracão es
crita e assinada por todos n6s, que votamos pelo substitu
tivo á mocão Medeiros Neto, com as restricões, porém, que
estão exaradas naquele documento, lido da tribuna.

É necessário, porém, que declaremos nosso voto contra C)

requerimento de urgência, coerentes com o espírito liberal
do nosso partido, com as tradicões de liberdade que êle tem
o orgulho de sustentar nesta Casa, pois jámais concorreria
mos com o nosso voto para que uma Assembléia como esta se
privasse dos esclarecimentos que lhe podiam trazer homens
como o Sr. Sampaio Corrêa que, incontestavelmente, tem
se esforcado por ser um dos melhores colaboradores da obra
de reconstitucionalização do pais.

Votamos, tambem, a favor das emendas apresentadas a9
substitutivo, porquanto, principalmente as duas últimas, es
tão inteiramente de acOrdo com aquelas restrições que fo
ram declaradas da tribuna pelo Sr. Carneiro de Rezende, no
bre "leader" do P. R. M.

Com efeito, Sr. Presidente - e não faz mal que repi
tamos, aqui, mais uma vez - somos inteiramente contrários
a qualquer inversão da ordem dos nossos trabalhos; somos
inteiramente contrários a qualquer fórmula de Constituição
provis6ria para se eleger um Presidente definitivo. Quer&
mos aquela Constituição a que se referia o nobre "leader" d~

São Paulo, o Sr. Alcantara Machado, citando Ruy Barbosa:
uma Constituição sólida, estável, duradoura. Mas queremo3
uma Constituição que venha com o assentimento dos Sra.
Constituintes, devidamente esclarecidos em debate sincero e
franco.

É por isso que votarf1os contn o reqUarimento de encer
ramento da discussão, que nos privou de ouvir alguns orado
res já inscritos e que não vinham fazer obstrução, mas, sim
trazer a sua colaboração na matéria.

O SR. ALOYSIO FILHO - Mesmo porquê, na sessão de
ontem, um elemento da maioria falou quasi duas horas, com
agrado e atenção de toda a Casa.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - V. Ex., Sr. Presi
dente, bem sabe que o nosso espírito é o de colaboração na
obra constitucional. Não viemos com o propósito de dilata!",
de dificultar, mas com o intuito de trazer colaboração leal á
obr:). em que estamos empenhados.

Queremos, porém, manter a nossa linha de independên
cia, essa linha de independência que é o apanágio do povo
de Minas Gerais. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Leão Sampaio - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra. pela ordem, (; nobre
Deputado.

O Sr. Leão Sampaio (Pela ordem) - Sr. Presidente, 50-
licitei a palavra para fazer minha declaracão de voto, rela
tivamente ao projeto de resolução de reforma parcial do
nosso Regimento Interno, declaração que pretendia profe
rb: antes mesmo de ter sido votado o referido projeto.

Como, entretantúf' iFTêijUerimento de urgência impediu
que pudessemos falar, para encaminhar a votação, resolvi,
agora, depois de já votado o projeto, fazer tal declaracão.
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Ei-Ia : (L~):

Contrário, Sr. Presidente, corno tive oportunidade dQ
manifestar-me aos ilustres membros da bàncada a que.
como o mais obscuro embora, tenho a honra de pertencer, á
indicação do Dobre Deputado, leadet- da maioria, Sr. Me
deiros Neto; contrário, não porquê fosse ela uma inversão
regimental á ordem dos trabalhos desta Augusta Assem
bléia, razão que se não poderia invooar, visto como o artigo
1'01 de DOSSO Regimento pressupõe, no seu enunciado, a não
existência de qualquer ordem cronológica aos_at.os para
cujo desempenho fomos convocados. E, ademai'l~ Sr.Pre
sidente, seja dito entl'e parêntese: ainda quando o l'egi
mento determinasse essa ordem, não seria isto razão bas
tante para que nos opuséssemos ao citado requerimento
visto como, uma simples reforma regimental, neste parti
cular dirigida, demoveria o embara.<;o.

Contrário, Dão porquê representasse ela inversão á or
dem de convocação, pois que esta evidentemente não existiu,
a não ser no sentido enumerativo, até porquê, Sr. Presi
dente, ainda quando existisse, não 111.e deveriamos obediên
cia,por isso que faltaria ao meu vêr, ao EXInO. Sr. Chefe
do Govêrno Provisório prerrogativas bastantes para pre
determinar á Assembléia Constituinte, legítima represen
tante da Soberania Nacional, por ela personificada, a ordem
de seus trabalhos. Contrãrio, sim, Sr. Presidente, por re
presentar ela a inversão á sequêllcia natural, á sequência ló
gica dos fatos que a sua própria natureza (}laramente nos
está a indicar qual deva ser. .

Sem querer, nem poder, demorar-m6 na análise da
questão já tão douta' e exaustivamente estudada e discutida
pelos provectos oradores que ocuparam a tribuna desta As
sembléia durante a fase dp discussão do projeto de reforma
de determinado capítulo de nosso Regimento interno, ora.
já votado, apenas quis ficasse consignado o meu modo de
pensar, desautorizado, é bem verdade, com referência
áquela indicação.

Voltando-me agora para o substitutivo a ela proposto
pela douta Comissão de Policia, cumpre-me, declarar que
lhe dei voto favorável fazendo-lhe, entretanto, as seguintes
restrições: . .

Entendo, Sr. Presidente, que deviam ter sido redigidos.
pela forma abaixo, alguns dos artigos do projeto de resolução:

"Art. Verificada, desta forma, a aprovação do pro-
jeto da Comissão, será o mesmo colocado na ordem do dia
da sessão ~eguinte, para sofrer, englobadamente, uma única
discussão que se deverá efetuar dentro de trinta sessões".

Seria eliminado o imperativo dêste artigo que não admite
possibilidade da prorrogação do prazo, por êle estatuído,·
quando tal possibilidade é prevista no último artigo do pro
jeto de Resolu<;ão quando diz:

"Se os prazos, cÕnsignados neste capítulo, decorrerem
sem que esteja concluida. a votação do projeto, etc•••"

"Art. Encerrada a discussão do projeto, será êste,
com as emenda.s enviadas á Comissã.o Constitucional. para m
terpor parecer dentro do prazo de cinco dias".

Suprimiria a palavra improrrogável.
"Art. Findo êste prazo, o Presidente da Assembléia

dará para a ordem do dia seguinte, etc .....
Omitiria a expressão ..::- com ou sem parecer.
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Diria, ainda, que fosse supresso o seguinte parágrafo:
"O Presidente <ia Assembléia poderá recusar o recebi

mento de emendas que não tenham relação imediata com o
assunto ou que, de algum modo, infringem ê$te regimento."

Isto ao meu ver, Sr. Presidente, compete á Comissão
Constitucional, acrescentando ainda não ver em que possam
quaisquer emendas infringir O Regimento Interno.

Com referência ao último artigo (pena é Sr. Presi
dente, que- haja a Mesa retirado a sua emenda relativa ao
mesmo, tão necessária, ao meu ver), mas, com referência ..
êle e ao seu respectivo parágrafo, ~oncordo em que hajam
permanecioo des!lecessários ao meu ver, etc.

Desnecessários ao meu ver, representam no entanto, os
últimos vestígios da indicação do ilustre Deputado, Sr. Me
deiros Neto, que apesar de subscripta pela maioria dos lea
ders desta Casa, não logrou aceitação por parte da Egrégia
Commissão de Polícia de quem, em seu lugar, recebemos subs
titutivo bem diverso em sua essência.

Com tais restrições, declaro votar a favor da reforma
do Regimento que traz, como finahdalfe precípua, conduzir,
em breve prazo, a Nação ao regime legal.

Declaro, outrossim, ter votado contra o requerimento
que manc.ou encerrar a discussão do projeto. (Muito bem;
muito bem.)

O Sr. Francisco Mouia - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Francisco lIoura fPela ordem) - Sr. Presidente,
pedi a palavra apenas para fazer a seguinte declaração de
voto: (Lê)

"A bancada tl'8.balhista, pesando bem a sua responsabi
lidade, em face dos direitos que t~m a defencer nesta As
sembléia e dos acontecimentos -pOlíUcos que se processam
no Pai!, declara que "Vota ao fa"Vor da reforma regimental.
E o faz, não s6 pOr se ter convencido das razões aqui adu
zidas favoravelmente ao parecer da Comissão de Policia,
mas sobretudo pOl"quê, incorporadas as suas reivindicações
mínimas no texto do prejeto constitucional, ela. não tem mo
tivos para desejar {) retardamento da promulgação de nova
Constituição do Bl'asil. .

Sem o prop6!ito de oposição efstemática, mas ciosa de
sua independência política, a bancada trabalhista quer gei
xar bem patente que o seu voto favorável de hoje tem o
mesmo sentido daquele que deu ante-ontem contrário á ur
gência requerida: a afirmação de sua independência como
representante direto do proletariado na. Assembléia Nacional
Constituinte." (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Irenêo Joffib' - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem ao palavra, pela oMem. o nobre
Deputado.

O Sr. Irenêo Joffily (Pela ordem) - Sr. Presidente,
]leco a V. Ex. seja consignado na Ata. que votei contra a
reforma do Regimento-1I!!-_~~ªo. A tal fui levado por enten
der que êsse Regimento, feito há tão pouca tempo, não de
veria. tão eMa, .ser modi1'icado, e muito menos como se fez,
restringindo-lhe. excessivamente os prazos, a ponto de se
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vedar a apresentação -de emendas que poderiam esclarecer
a .casa, alterando os têrmos OU os disp(}sitivos draconianos
do iRegimento .que acaba de ser reformado.

O Sr. Marques dos Reis - Peco a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre

Deputado.
O Sr. Marques dos Reis (Pela ordem) - Pedi a palavra,

Sr. Presidente, para lêr o seguinte: (Lê)

"Declaro que, em despeito de preferir ao substi
tutivo a indicação "Medeiros Neto", votei por aquele,
em face de o haver aceito o autor da indicação e
pela circunstancia de se apontar o substitutivo como
fórmula de conciliação. Não quis assumir o papel de
discolo.

A verdade, porém, é que a indicação "Medeiros
Neto", procurando solucionar, com a eleição do Pre
sidente da República, as agitações perturbadoras dos
trabalhos de elaboração constit.ucional, garantia a es
ta tempo suficiente para o seu processo, er.quanto o
substitutivo, colocando a questão pessoal acima da
referida elaboração, predetermina a esta prazo ine
xorãvel, suprimindo-lhe um dos turnos e a possibi
lidade d&. discussão dos g:'aves assuntos sôbre que se
pronunciarã, soberanamente, a futura Constituição
do Brasil."

O 51:. Paul\) Filho - Pe~o a llalaV1'a.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre

Deputado.
O Sr. Paulo Filho (Pela ordem) - Peço a V. EL, Sr.

Presidente, fazer cousignar na ata de nossos trabalhos, que
subscrevo, pelos seus fundamentos, a a.eclaração do senhor
Deputado Marques dos Reis, meu prezado companheiro de
representação. (Muito bem; muito bem).

O Sr. Abelardo Marinho - Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre

Deputado.
O Sr. Abelardo Marinho (Pela ordem) - Sr. Presidente,

deve esLar sôbre a Mesa, uma declaração subscrit.a pelo
Deputado Domingos Velasco e por mim, de que votámos
contra a reforma que acaba de ser aprovada.

Quero. entretanto, acrescentar, para que fique consta
tado da Ata, que também voteI contra " encerramentc> da
discussão, requerida oportunamente.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem).

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, e esgo
tada a hora, vou levantar a sessão, designando para segunda
feira, 12 do corrente, a seguinte

ORDEM DO DIA

Discussão única do parecer n. 1, d~ 1934. opinando pela
denegação de licença para processar o Sr. Deputado Lacerda
Werneck, visto os documentos apresentados não serem sufi
cientes para julgar da procedência da denúncia.

Levanta-se a Sessão ãs f8 horas.
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Presidência dos Srs. Cristóvão Barcelos, 2° Vice-Presidente;
Pacheco de Oliveira, fO Vice-Presidente; Fernandes Tá
vora, 2° Secretário, e Clementino Lisbôa, 3° Secretário

1

A's 14 horas, comparecem os Srs.: Cristóvão Barcelos,
To~az Lôbo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa Mário
Calado, Cunha Melo, Luiz Tirelli, Alfredo da Mata ;\bel
Chermont, Veiga Cabral, Magalhães de .Almeida, Cost~ Fer
nandes, Adolfo Soares, Godofredo Viana, Pontes Vieira,
Jeovã Mata, Xavier de Oliveira, Martins Veras Odon Be
ze~ra, Irenêo J?ffily, Herectiano Zenaide, Agamenbn de Maga
lhaes, Souto FIlho, Arruda Falcão, Solano da Cunha, Arnaldo
Bastos, Góis Monteiro, Valente de Lima, Sampaio Costa,
Gu~des Nogueira, Antônio Machado, Leandro Maciel, Augusto
LeIte, Rodrigues Dória, J. J. Seabra, Marques dos Reis, Prisco
Paraiso, Magalhães Neto, Medeiros Neto, Artur Neiva, Alfrêdo
Mascarenhas, Homero Pires, Gileno Amado, Aloísio Filho,
Francisco Rocha, Arnold Silva, Lauro Passos, Godofredo
Menezes, Lauro ·Santos, Jones Rocha, Henrique Dodsworth,
Amaral Peixoto, Pereira Carneiro, Leitão da Cunha, Nilo de
Alvarenga, Acúrcio Tôrres, Fernando Magalhães, José
Eduardo, Gwyer de 1\zevedo, Soares Filho, Buarque Naza
reth, Lemgruber Filho, José Braz, Martins Soares, .Pedro
Aleixo, Au.gusto de Lima, Gabriel Passos, Augusto Viégas,
Delfim Moreira, Odil(ln Braga, Vieira Marques, Clemente
Medrado, Raul Sá, Simão da Cunha, João Beraldo, Furtado
de Menezes, Cristiano Mae)lado, Daniel de Carvalho, Le
vindo Coelho, Belmiro de Medeiros. Licurgo Leite. CelsO
Machado, Carneiro de Rezende, Teotônio Monteiro de Barros,
José Ulpiano, Lacerda Werneck, Nero de Macedo, Generoso
Ponce João Vilasboas, Alfredo Pacheco, Antônio Jorge, Idálio
Sardemberg, Nereu Ramos, Carlos Gomes, Simões .Lopes,
Anes Dias, João Simplicio, Renato Barbosa, DemétrIO Xa
vier Vitor Russomano, Ascanio Tubino. Pedro Vergara,
Fanfa Ribas Adroaldo Gosta, Alberto Diniz, Cunha Vascon
celos Ferreira Neto, Gilbert Gabeira, Vasco de Toledo, An
tôni~ Rodrigues Valdemar Reikdal, Francisco Moura, An
tônio Pennafort' Sebastião de Oliveira, João Vitáca, Alberto
Surek, Guilherme Plaster, Eugênio Monteiro de Barros,
Edmar Carvalho, Mário Manhães, Ricard9 Machado, Ped.ro
Rache Alexandre Siciliano, Pacheco e SIlva, Rocha FarIa,
Pinheiro Lima e Abelardo Marinho (127).

--:-:,..::~~--=.:;::.,:..::.::..-';'~:':

O Sr. Praside"lte ....:;.. A lista dl>. presen~a acusa t1 comp~

recimento de f27 Srs. Deputados.
Está aberta a sessão.
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O Sr. Clementino Lisboa (30 Secretário, servindo de 2°)
procede á leitura da ata da sessão antecedente, a qual é posta
em discussão.

O Sr. Fernando Magalhães - Peco a palavra.

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

O Sr. Fernando Magalhães (Sóbre a Ata) - Sr. Presi
dente, por motivo de uma enfermidade ligeira, não pude
acompanhar os trabalhos da sessão de sabado; mas, lendo a
Ata da mesma sessão, 'Publicada no Diário da Assembléia, de
ontem, vi que um ato meu foi desrespeitado de maneira insó
lita e impertinente.

O SR. HENRIQUE BAYMA - V. Ex. permite um aparte?
Penso que V. Ex. se refere a uma declaração de voto por mim
feita. Tal declaração foi dada em um impulso. que, agora, re
fletidamente, confirmo, pois minha manifestacão fica muito
áquem do desapreço que V. Ex., injustamente, laneou sÔbre a
Assembléia.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Ouvido o aparte, con
tinua de pé a afirmação de impertinente e insólita com que
classifiquei a intervencão do Sr. Deputado, P01' isso que, na
tribuna, discutindo o parecer da Comissão de Polícia, apre
sentei, imediatamente, o requerimento e (j justifiquei, dizendo
que era muito mais leal, era muito mais sincera, era muito
mais verdadeira a indicacão do Sr. Medeiros Neto do que o
substitutivo da Comissão de Polícia.

Fiz isso na sessão de sexta-feira. Mandei á Mesa meu
requerimento escrito. Onde está. pois. a pilhéria?

O SR. HENRIQUB BAYMA - V. Ex. consente num aparte?
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Agora não consinto.

V. Ex. não tem o direito de se dirigir a mim.
O SR. HENRIQUB BAYMA - Com seu consentimento ou

não, declaro que fico sabendo agora que V. Ex. não quis
fazer pilhéria.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - TOl'ilO a dizer que
V. Ex. não tem o direito de se dirigir a mim, porquê me fal
tou ao respeito.

O SR. HENRIQUE BAY:MA - Como V. Ex. faltou a nós
outros.

O SR. FERN_.\NDO MAGALHÃES 1tlão era possível
fosse pilhéria o ato de um homem que tem responsabilidaaes
e não admite a quem quer que seja se ponha diante dêle a
fazer pilbérias - mas essas outras, que derivam da pilhé
ria espanhola, coisa muito diferente da portuguesa.

Demais, é lamentável.
Se se tratava de pilhéria portuguesa, isto é, facécia, gra

ça, o que não é verdade, como é que essa facécia despertou ato
de rebeldia e raiva - raiva injusta, sob a forma de agressão
que se não justifica e que é. simplesmente, a réplica a uma
série continuada de atencões, de bons propósitos e de bons
modos que tenho dito para com êsse Sr. Deputado.

~Tenho sómente esta justificativa: quando a sensibili
dade humana não corresponde exatamente â 'sensação rece
bida., mau sinal. Se uma pilhéria faz chorar, coitado de quem
chora I Se àespertar raiva, coitado de queI!l se enraivece I Não
é normal. Quiçá esteja ai a justificativa.
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Era, por conseguinte, o que eu tinha a dizer, declarando
categoricamente que está dentro do Regimento· o modo pelo
qual os Deputados não devem, absolutamente, tratar os com
panheiros de forma injuriosa ou descortês.

Sei que incido neste artigo do Regimento, mas crio com
isso uma compensação, talvez necessária. Estou no uso de um
direito. Não sou homem de pilhérias, nem tenho êsse hábito.
Por conseguinte, não admito, não tolero, não consinto que
quem quer seja tenha para comigo expressão semelhante..
(Muito bem; muito bem.)

O Sr. Henrique Bayma - Peço a palavra.

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

O Sr. Henrique Bayma (Sôbre a Ata) - Sr. Presidente
se eu alimentasse, nesta Casa, discussão pessoal com o nobre
Deputado que acaba de deixar a tribuna ...

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Os nobres não fazem
pilherias. V. Ex. não está dizendo a verdade.

O SR. HENRIQUE BAYMA - Não dou a V. Ex. o di
reito de me interromper.

O SR. FERN.A1'."'DO MAGALHÃES - Interrompo, mesmo sem
direito.

O SR. PRESIDENTE - Atenção 1
O SR. HENRIQUE BAYMA - Se eu alimentasse, repito,

nesta Casa, discussão pessoal com o nobre Deputado que
acaba de deixar a tribuna, não me justificaria o povo de
São Paulo, a quem agradeço a honra insigne de meu man
dato e ao qual devo, minuto por minuto, ato por ato, a
prestação de contas regorosissima de tudo o que fizer na As
sembléia Nacional ConstItuinte.

Se, Sr. Presidente, não tivesse eu tido, ontem, o justo
impulso que tive. de repulsa ao gracejo que S. Ex. enten
deu fazer com esta Casa •••

O SR. FERNAlilDO MAGALHÃES - V. Ex. está insistindo
em afirmação que não é verdadeira.

O SR. HENRIQUE BAYMA - Sr. Presidente, se eu não
tivesse tido êsse impulso ..•

O SR. FERNA.1IilDO MAGALHÃES - ~sse impulso está jus
Lificado•.•

O SR. HENRIQUE BAYMA - ••• 0 povo de minha terra
me censuraria, e, por isso, em aparte, acabei, há i)OUCO, de
dizer que êsse justo impulso representa agora minha deli
beração refletida e calma. Porquê, partido que fosse de
outra fonte o requerimento contra o qual me insurgi - do
professor Marques dos Reis, por exemplo, - pedindo eu li
cença para declinar o nome de S. Ex., nós o receberiamos
com o maior respeito e consideração, porquê conhecidas eram
as declara~ões do Professor Marques dos Reis dizendo que,
.antes preferia a inversão dos trabalhos da Constituinte á
votação rápida de uma Constituição definitiva, como, em
atitude decidida, propugnou São Paulo, logrando ser ouvido
pela maioria desta Casa.;'''' ;"-""

Entretanto, a palavra do meu contraditor já se fizera
ouvir nesta Assembléia por maneira acerba, por maneira
"VOLUME XI 8
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inequivoca, de sorte que não poderiamos receber agora o
requerimento senão por um gracejo. Cabe, aqualquer Depu
tado, Sr. Presidente, manifestar suas idéias da tribuna
como bem entenda, em atitudes trágicas ou em atitudes de
chiste, mas não cabe a um Deputado, a nem um só, repito, o
direito de pretender fazer que seus colegas, que merecem
respeito, se levantem, e se sentem apenas para satisfação
pessoal do seu desejo de brincar.

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - É um despropósito o
que V. Ex. diz. É outro impulso. Mas está desculpado ..•

O SR. HENRIQUE BAYMA - Ao terminar, reafirmo o
meu protesto ..•

o SR. ARNOLD SILVA - V. Ex. tem toda a razão.
O SR. HENRIQUE BAYMA - ... reafirmo o meu justo

lrIJpulso.
O SR. FERNANDO l\L-\GALHÃES - V. Ex. é um impulsivo.
O SR. HENRIQUE BAnIA - ••. lembrando as conheci

das palavras do grande estadista, que dizia: "Tende cuidado
com o primeiro impulso: êle é o bom." (Muito bem; muito
bem. Palmas.)

o Sr. João VilasDoas - Peço a palavra.

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

O Sr. João Villashoas (Sábre a Ata) - Sr. Presidente,
inscrito para falar na última sessão da Assembléia, discutin
do o substitutivo que a Comissão de Policia ofereceu á Indi
cação inversora dos nO:5SOS trabalhos, tive conhecimento, an
tes do inicio dos nossos trabalhos, de que o debate seria en
cerrado por efeito de um requerimento da maioria. Fui á
mesa e solicitei sôbre o fato informações que me foram pres
t&das com aquela gentileza que bem caracteriza a personali
dade do Sr. Antônio Carlos, afirmando-me S. Ex. que, efe
tivamente, já existia o l'equerimento pedindo o encerramento
da discussão. Dirigia-me á Secretaria desta Casa para for
mular o meu voto vp.ncido, ou a minha declaracão contrária
á indicacão e ao substi Lutivo, quando, ao atravessar o re
cinto o ilustre "leader" da maioria, cujo nome peço licença
para declinar, o Sr. Medeiros Neto, vindo a mim, perguntou-me
se me demoraria na tribuna, fazendo ver que, se eu restrin
gisse as considerações que pretendia aduzir, o requerimento
não seria votado e teríamos, assim, oportunidade de ouvir
a palavra dos demais oradores inscritos sObre a indicação
e o substitutivo.

Prometf a S. Ex. não me alongar e, como costumo cum
prir tudo quanto prometo, restringi o mais possível a mi
nha oração, falando apenas cerca de 15 minutos. Entretan
to, com surpresa minha, logo após haver terminado o outro
orador que me sucedeu na tribuna, foi apresentado o alu
dido requerimento, ficando cassada a palavra aos demais
inscrito!'!_

Quero apenas declarar - e peço fique constando da
ata - que, se tivesse conhecimento de que a promessa do
"leader" da maioria não seria cumprida; de que o encerra
mento da discussão se daria, não teria- falado nem mesmo
f5 minutos; ao contrário, teria desistido da minha inscrição,
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para que não ficasse em silêncio o pensamento da Bancada
do Distrito Federal. Teria desistido para que se pudesse
ouvir a manifestação da Bancada Carioca, através da pa
lavra dos notáveis brasileiros, que são os Srs. Sampaio Cor
reia e Henrique Dodsworth. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Martins Veras - Peço a palavra.

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

O Sr. Martins Veras (Sôbre a Ata) - Sr. Presidente, em
virtude de ter estado com a saúde alterada, não pude com
parecer á sessão passada. Quero, agora, prevalecer-me da
faculdade que me concede o Regimento, para declarar que
não sou solidário com a atitude lamentável da maioria desta
Casa, cassando a palavra a vários dos nossos colegas, dentre
os quais, o nosso eminente companheiro Sr. Sampaio Cor
rêa, cuja atuação nesta Casa tem sido um orgulho para os
nossos trabalhos e para o nosso patriotismo.

Declaro ainda, Sr. Presidente, que votaria com restri
ções o substitutivo da Comissão de Polícia, porquê está eiva
do de dispositivos draconianos, que não podem, de maneira
alguma, estar á altura da majestade desta Assembléia, nem
das nossas prerrogativas •.. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Abelardo Marinho - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, sôbre a ata, o nobre
Deputado.

O Sr. Abelardo Marinho (Sôbre a Ata) - Sr. Presi
dente, da ata da sessão de sábado, consta a declaracão dl!
voto, que enviei á Mesa, logo ap6s á votação do substitutivo
da Comissão de Polícia, â indicação que dava p['eferência
para eleição do primeiro Presidente constitucional da nova
Repüblica. Entretanto, há um trecho, que, por omissão de
algumas palavras e alteração de outras, ficou com seu sen
tido profundamente deturpado. não s6 do meu pensamento.
como o do Deputado Domingos Velasco. que honrou a mi
nha declaracão de voto com a sua abalizada opinião e sua
digna assinatura. O trecho é o seguinte, como se encontra
na a ta da sessão de sábado:

"Estavarnos em face do dilema: atropelar a ela
boração da Constituição para, preenchidas as forma
lidades jurídicas do estilo, eleger o mais cedo possi
vel o Presidente da República ou eleger sem t.ais for
malidades o Presidente e elaborar a Constituição.
exercitando a matéria sem preocupação de tempo,'"

Como sp vê. a parte final dêsse período não tem sentido
claro. . -

O que estava escrito nó original era o seguinte:
"Estamos em face de um dilema: atropelar a

elaboração da Constituição, para, preenchidas as for
malidades JurídicaScdo estilo, eleger o mais cedo pos
sível o Presidente da República, ou eleger, sem mais
formalidade, o Presidente e elaborar a ConstituiCão.
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exercendo o direito de analisar amplamente a maté·
ria. sem preocupação de tempo."

Era esta a retificação que pretendia fazer. (Muito
bem; muito bem.)

O Sr. Clemente Mariani - Peço a palavra.

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

O Sr. Clemente Mariani (Sôbre a Ata) - Desejo, ape
nas, declarar que, se presente á sessão de sábado, á qual
faltei por motivo justo, teria subscrito a declaração de voto
do Sr. Deputado Marques dos Reis, por entender, como
S. Ex., que melhor consultaríamos o público interesse as
segurando á elaboração constitucional tempo suficiente para
o seu processo, em troca da eleição imediata do Presidente
da República, do que arriscando-nos a fazer obra precipi
tada e imperfeita, mais do que o natural mesmo em as
sembléias, pelo ~ó resultado de dilatar por trinta e poucas
sessões a eleição presidencial.

Invertendo os têrmos da indicação primitiva, para co
locar a questão pessoal acima do mais elevado dos obje
tivos que aquí nos congregaram, s6mente sob o seu aspecto
de f6rmula de conciliação o substitutivo mereceria o meu
voto, subordinado, ainda assim, a todas as reservas consig
nadas, com a ponderação que é apanágio do seu belo espf·
rito, pelo Sr. Deputado Prado Kelly, no segundo pará·
grafo de sua declaração. (MUito bem; muito bem.)

O Sr. Miguel Couto - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, sôbre a ata, o nobre
Deputado.

O Sr. Miguel Couto (Sôbre a Ata) - Sr. Presidente, de
claro que votei contra o substitutivo, por motivos que da
rei a conhece'!' quando tiver oportunidade de falar sobre o
projeto. (Muito. bem; muito bem.)

O Sr. Augusto Leite - Peço a palavra.

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

O Sr. Augusto Leite (Sôbre a Ata) - Entre os 166
votos registados na ata, favoráveis ao substitutivo da Mesa
á indicação Medeiros Neto, está o meu.

:êsse voto, Sr. Presidente, não traduz apOio integral ao
substitutivo. Te-lo-ia dito anteontem mesmo se, verificada a
votação, motivo ponderoso ce não tivesse afastad~ dêste
recinto.

Contrário ao requerimento de urgência para a imediata
discussão e votação do referido substitutivo; solidário sem
reserva com os que se levantaram contra o enMrramento
súbiú> dessa mesma discussão - quero que fique, Sr. Pre
sidente, claramente expresso, na ata de hoje, que estou
entre os que, pleiteando a constitucionalização rápida do
Brasil, não se rendem ás razões dos que, animados dos
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mesmos prop6sitos, defendem a eleição de um Presidente
Constitucional definitivo na vigência de uma Constituição
provis6ria. (Muito. bem; muito bem.)

Em seguida, é aprovada a ata da ses~ão an
tecedente.

O Sr. Presidente - Passe-se á leitura do Expediente.

O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário, servindo de fO)"
procede á leitura do seguinte

EXPEDIENTE

~.
Ofício:

Do Sr. Joaquim Luiz Os6rio, suplente de Deputado pela
Frente Única do Estado do Rio Grande do Sul, renunciando
ao seu mandato. - Inteirada.

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente.
Tem a palavra o Sr.•..

4

O Sr. Acúrcio Tôrres - Peço a palavra, pela ordem.

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

O Sr. Acúrcio T6rres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
ialo no dever de levantar uma questão estritamente
de ord~m e que, resolvida pela Mesa, trará a regularidade dos
nossos trabalhos. Por isso, pediria a preciosa atenção de V.
Ex. visto como terá de resolvê-la de pronto.

O art. 80, § 30 , letra a, do Regimento Interno, autorisa
a Assembléia a pedir informações ao Poder Executivo. Vá
rios requerimentos tive ocasião de apresentar ao exame e
ao voto dos meus colegas, bem como os ilustres Deputados
Henrique Dodsworth e Aloísio Filho. -

!Deve V. Ex. estar len1brado de que a Assembléia, de
pois de ter votado a favor do primeiro requerimento, ouvin
do antes a palavra autorizada do então leader, o Sr. Ministro
da Fazenda, resolveu, em requerimento posterior - e nisto
seguindo a doutrina sm;tentada pelo atual teader, Sr. Me
deiros Neto e por alguns Deputados da bancada do Partido
Liberal do Rio Grande do Sul - que essa faculdade do Re
gimento s6 poderia ser usada pelos Deputados, quando tives
semos de tomar contas dos atos do Govêrno Provis6rio.

Vê, portanto, V. Ex., que duas doutrinas, por assim dizer,
eram sustentadas nêste recinto: uma por· mim e pelos meus
dignos companheiros, cujos nomes acabei de declinar, que
entendiamos, acompanhados por mais de 50 votos da As
sembléia, que a faculdade contida no Regimento era para
ser usada em qualquer tempo, a partir da data da instalação
da Constituinte. A outra doutrina, sustentada pela maioria
da Casa, - depois de ter votado a favor, sustentando o pon
to de vista nosso, no primeiro caso, tendo na linha de frente
o então leader, Sr. Osvaldo Ananha - atendendo que a fa
culdade s6 poderia ser invocada, quando discutissemos os
atos do Govêrno. _ ". ,I
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Pois bem; verá V. Ex., do substitutivo que está sôbre a
mesa, enviado pela Comissão ConstitucIonal, que no arL 14
das Disposições Transitórias, se diz de modo impl'essionant~

ferindo fundo direitos que deviam ser resguardados por nós,
que aqui somos as sentinelas do povo, na observancia do
respeito a seus direitos; verá V. Ex. que por êsse artigo das
Disposicões Transitórias. são conspurcados legítimos direI
tos de Ministros do Supremo Tribunal, postos em disponibi
lidade e aposentados violentamente serventuários da justiça
demitidos por ocasião do famoso assalto aos cartórios e qu&
a imprensa tanto comentou, de funCIOnáriOS póstos em
disponibilidade, e demitidos sem qualquer processo, vítimas,
aSSIm, da prepotência ditatórial. quando eram nomeados,
para os cargos, assim vagos, os afilhados da Revolução; verá
V. Ex. que a Comissão dos 26, com brilhantes votos, aliás,

em separado quanto a êste assunto, aconselha, ou melhor,
estabelece que ficam aprovados todos os atos praticados pela
Ditadura, excluidos do conhecimento do Poder Judiciário.

Pergunto eu a V. Ex. - se no no próprio substitutivo
que vai entrar dentro em pouco em discussão se trata, se
cuida, se estabelece, -. aprovação de todos os atos do Govêr
no Provisório, é, ou não chegado o :noment.o, a oportuni
dade de pedirmos informações para o julgamento do mérito
do dispOSItivo do art. 14 das Disposições Transitórias dêsse
mesmo substitutivo '1

Como vamos julgar e dar o nosso voto a êsse disposi
tivo que manda aprovar em globo todos os atos da Ditadura,
se não sabemos, em toda a sua ext.ensão, até onde feriram
êles os direitos de concidadãos nossos, que esperam nos
pronunciemos sôbre Oles?

O que e!peravamos, Sr. Presidente - e isso até mesmo
pelo decreto de nossa convoca~ão - era votar a Constitui
Cão sem discutir os atos do Govêrno; e que, promulgada
ela, definitivamente, tivessemOS, então, submetidos ao nosso
exame, por mensagens do Chefe do Govêrno e que os rela
cionária por Ministerios. êsses atos para, sôbre êles, nos
manifestarmos, aprovando-os, no todo ou em parte, ou, n~
todo ou em parte, rejpitando-os.

Se o próprio substitutivo já trás, em seu bojo, essa
cousa que deve revoltar a todos aquêles que dentro desta
Cas21. têem a compreensão exata de seus superiores deveres,
como devemos votar', Sr. Presidente, tal di~ositivo, quando
nem siquer conhecemos todos os atos do Govêrno, mandados
aprovar pela Comissão?

O SR. JOÃo VILASBOAS - E o dispositivo deverá ser vo
tado sem discussão.

O SR. ACúRCIO TóllRES - ~is chegado o momento,
Sr. Presidente, de p~dirmos informacões, tanto mais que
êsse substitutivo, votado em primeiro turno - sem discus
são - póde ser amanhã, se não votarmos a Constituição em
30 sessões, promulgado pela Mesa da Assembléia, tornando
se, para todos os efeitos. a Constituição provisória do Brasil~

Não posso acreditar haja dentro desta Casa quem queira
votar o art. 14 das Disposições Transitórias, para que fac;a
êle parte da Constituição provisória, sem conhecer a exten
são do dano causado pelos atos do Govêrno, cuja aprovac;ão se
pretende apressar, e que. espero, não terá o assentimento
desta Casa. onde têm assento, representando o Brasil de· Norte
a Sul, homens livres.

O SR. ALofslO FILHO - Naturalmente. quando fOr opor
tunidade das emendas em plenário, o nobre leader da Casa
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apresentará uma emenda suprimindo êsse dispositivo e esta
belecendo, segundo promessa de S. Ex., feita neste recinto,
a sanção jurídica para os atos do Govêrno que não forem
aprovados pela Assembléia.

O Sft. ACúRCIO TORRES - O nobre Deputado, o se
nhor Aloísio Filho, em aparte, declara que todos devemos es
perar da parte do leader da maioria, quando da discussão do
projeto, uma emenda mandando suprimir o art. 14 das Dispo
sições Transitórias. Responderei a S. Ex., defendendo, assim,
a boa doutrina, esposada dentro desta Casa também pelo ilus
tre aparteante, que, mesmo que o leader da maioria - revol
tado, também, com êsse dispositivo do art. 14, e se é. que
na revolta de S. Ex., pelos fatos passados nesta Casa e aten
tatórios do direito do povo, ainda podemos acreditar - mes
mo que venha essa emenda, ela não aparecerá mais em tempo
de impedir que essa disposição conste da Constituição pro
visória.

Por isso, Sr. Presidente, espero que V. Ex., resolvendo
a questão de ordem que ora suscito, diga a nós outros, se é
chegado o momento de formularmos requerimentos de in
formações ao Govêrno, para que, com conhecimf\uto de causa,
possamos deliberar sObre êsse exdrúxulo e irritante artigo do
substitutivo, com o qual querem que fique o ditador isento de
submeter seus atos ao nosso exame, alguns dos quais não
poderão encontrar defesa perante a conciência jurídica do
país e perante os sentimentos cívicos de nosso povo. (Muito
bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - As considerações do nobre Deputado
não envolvem, propriamente, uma questão de ordem. O pri
meiro Regimento de fato permitia êsses requerimentos de
informações. A maioria da Casa compreendeu, porém, que
tais requerimentos eram aqueles que podiam interessar :1.0
debate da Constituição, e a Mesa não terá como se afastar
dos têrmos do artigo do substitutivo. O Sr~ Deputado, porém,
terá, de modo a provocar o pronunciamento da Assembléia,
que é soberana, o recurso de apresentar, quando julgar opor
tuno, requerimentos de informações. Assim, forçará a As
sembléia a pronunciar-se nesse sentido.

O SR. ACÚRCIO TORRES - A Mesa, então, aceitará os re
querimentos que eu venha a formular?

O SR. PRESIDENTE - -Qualquer requerimento será posto
em discussão pela Mesa.

O SR. ACÚRCIO TORRES Agradeço a V. Ex. a infor-
mação.

5

O Sr. Presidente - VO'1 dar a palavra ao Sr. Deputado
Daniel de Carvalho.

O Sr. Daniel de Carvalho - Sr. Presidente, poucas
vezes terei experimentado, viva CGmo agora, a angústia que
salteia a quem sente e mede a sua fraqueza. diante de- uma
tarefa de grande responsabilidade. Basta considerar que V3U
entrar em messe já ceifada, pelos mais insignes segadores
do campo prasileiro. de ciências jurfricas e sociais. e que
nessa seára terei de divergir da nobre e douta bancada pau
lista e da ilustre comissão constitucional, 'Para 33 perceber
qulio natural é a minha timidez, o meu embaraça. ~ão fOra
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o imperioso dever de sustentar um compromisso contido
num dos artigos de fé do Part.ido Republicano Mineiro; não
fôra o imperioso dever de acudir a vibrante apêlo de antigos
companheiros de lutas forenses do Estado de Minas Gerais.
compromisso e apêlo que aliás, coincidem com as minhas ín
timas convicções, e com os anélos de quasi a totalidade do
país, e, certamente, eu me absteria de vir a esta tribuna para
debater assunto que já tem sido estudado por grandes su
midades desta Casa. Quero me referir, Sr. Presidente, á
questão ora reaberta, da unidade do processo, que dapois de
haver sido consagrada no anteprojeto, foi abandonada, senão
total ao menos parcialmente no substitutivo trazido a êste
plenário. Espero que em tÔrno do problema se estabeleça
discussão serena e desapaixonada que esclareça cabalmente a
mal6ria, afim de se possibilitar uma decisão segura e dura
doura nesta Assembléia.

No expor fatos, sopesar argumentos e discutir idéias,
terei de contrariar colegas ilustres e amigos diletos, mas não
o farei senão com o mais sincero respeito pela opinião.
alheia, pondo como todos aliás o fazem, acima da::; pessoas,
que muito me merecem, os interesses fundamentais do país.

No pensamentú de contribuir com minha mod~:;1.a quota
de observações para o estudo comum da matéria, é que venho
declinar, um por um, os motivos por que reputo de53visado
() repúdio, no substitutivo da unidade do processo, consubs
tanciada no anteprojeto. Ao em vez, porém, de uma disser
tação erudita calcada em livros e monografias, par:.l a qual,
além do mais, me faltaria tempo, desejo fazer apenas uma
exposição singela de tatos e argumentos tirados uns e outros
de nossa experiência, antiga e recente, oriundos todos, por
tanto, da fonte mais pura da realidade nacional.

Antes do mais, preliminarmente, importa assinalar que,
nesse tópico, o substitutivo representa uma surpresa para o
país,' onde se generalizara a tranquilizadora convicção de
que a unidade processual era uma questão vencida. Com
efeito, adot.ada no antepro.ieto, apoiada na Comissão de Re
forma da Justiça, de que fazia parte o ilustre Presidente da
Comissão Constitucional dos 26 e um dos relatores mais gra
dnados do substitutivo, a opinião pública esperava que êste
a consignasse definitivamente, atendendo dêsse modo, áque
les pronunciamentos e ao impresl510nante movimento de opi
nião'em seu favor. Foi, portanto, com surpresa, que recebeu
essa inovação do substitutivo.

Antes, porém, de começar a desfiar o rosário dos fatos,
e argumentos em prol da tése da unidade processual, convém
um ligeiro bosquejo histórico para provar a assercão de que
a unidade processual é uma veemente aspiração do povo bra
sileiro, formada em 40 anos de amarga experiência.

Ao tempo do Brasil colônia. tivemos a unidade de pro
cesso; tivemo-la, igualmente, no primeiro reinado, na re
gência e no segundo reinado. Houve, apenas, um hiato, no
período de ensaio do regime do Ato A.dicional.

Na Constituinte Republicana é que se criou essa dico
tomia, êsse regime de separação do direito substanUvo e do
direito adjetivo ou processual.

Na Constituinte Republicana de 189f, porém, vozes das
mais autorizadas se levantaram contra o sistema adotado e
estas vozes eram de José Higino, Barbalho, Anfilófio e
outros notáveis juristas. Logo se viu na prática o êrro co
metido, e Silveira Martins, no primeiro programa federalis
ta, que depois foi refundido, em 1917, por Pedro Moacir, in·
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cluiu a unidade de 'Processo como um dos itens a defender.
A dis~idência paulista de 1901, presidida por um dos patriar
cas da República, Prudente de Morais, também considerou a
unidade de processo. um dos d6gmas do seu evangelho. Pouco
depois, em 1908, o Congresso de Santa Maria, presidido por
Assiz Brasil, se pronunciava no mesmo sentido.

Na campanha civilista, Rui Barbosa incluiu, como ponto
fundamental da sua prégação doutrinária, a unidade de pro
cesso com a unidade de magistratura, ponto aliás que êle
veiu desenvolver no programa do Partido Liberal de 1914.
Daí para cá, a unidade de processo vem sendo sempre colo
cada nos programas de partidos. Na Reforma Constitucional
de 1926, o Sr. Artur Hernardes, de acôrdo com Raul Soares.
de saudosíssima memória, e com Melo Viana, quiz aproveitar
o ensejo para satisfazer essa velha aspiração. Mas a idéia
caiu e não foi incluída no anteprojeto, em virtude da intran
sigente atitude assumida, então, pela bancada situaclonigta
riograndense. Uma emenda, posteriormente apresentada por
Venceslau Escobar e por êle defendida, juntamente com
Adolfo Bergamini e outros, não logrou êxi.to, pelas razões que
vêm laconicamente apontadas no relatório do Sr. Henrique
de Freitas, que também era favorável á i.déia da unidade pro
cessual.

A Reforma Constitucional de 1926 foi malsinada por
duas razões principais, ela que contém uma série ':iA propo
sições benéficas ao país: primeiro, por haver, restringido o
habeas-corpu.s. não fazendo, em sua substiluiC;ão, a criação
do mandado de segurança; segundo, por não haver aprovei
tado a ocasião para instituir a unidade processual.

Pois bem; será a mesma a impressão de desapontamento
da opinião pública se a nova Cart.... Constitucional não con
sagrar êsse principio, porquê êle é vitorioso desde o Congresso
Latino Americano, em 1900, em que o grande jurista João
Monteiro defendeu a tese brilhantissimamente.

O SR.. ALCANTAl\A MAcHADO - João Monteiro, como João
Mendes, era um jurisconsulto que vinha do passado.

O SR. LAURO SANTOS - Era sobretudo teórico.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Vou mostrar que

João Monteiro era até jurisconsulto do futuro, porquê so
nhou com a universalização do Direito.

O SR. HENRIQUE BAYMA - Era justamentE' o que eu ia
observar a V •. Ex., que tão brilhantementel:!stá fa.lando
sObre o assunto. João Monteiro queria até a universaliza
ção do Direito, entre todos os povos. Assim, a tendência do
seu espírito estava traçada. Não é de admirar que quisesse,
também, a unificação do processo. .

O SR. DANIEL DE CARVALHO - O Congresso Jurí
dico de 1908 consagrou definitivamente essa tese. O relató
rio da secção de "Direito Processualft

• dêsse Congresso.
dizia:

.. • •• não há talvez na atualidade homem pú
blico em nosso país que não esteja convencido de que
foi um êrro não se ter guardado exclusivamente para
o Congresso Nacional a atribuição de legislar sôbre
Direito Processual. Podem variar os motivos desta
convicção, mas ela existe intensa, se tem manifestado
e vai avassalando os espíritos, em caminho da una
Ilimidade de juízo. ft (Eugênio de Barros Falcão de
Lacerda).
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Não menos expressivos do que ésses depoimentos são
os de Castro Nunes, na Jornada Revisionista; e os de Araujo
Castro, no seu livro·sôbre a Reforma Constitucional.

O S1\. ALCANTARA MACHADO - São apenas argumentos
de autoridades, que V. Ex. está trazendo.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Estou por enquanto
fazendo o histórico. A seguir verá V. Ex.,. que não me
apego a argumentos de autoridade, e sim á autoridade da
razão.

O S1\. HENRIQUE BAYMA - Aguardamos os argumentos
de V. Ex., para discuU-los como argumentos, porquê ra
zões de autoridades há muitas em sentido contrário. No
próprio Congresso que V. Ex. acaba de citar, de 1.900, a dis..
cussão revelou opiniões divergentes.;

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Houve opiniões dis
cordantes, no de 1900, mas, no de 1.908, já não houve. Por
isso acentuei o fato e trouxe o relatório geral organizado
pelo Dr. Barros Falcão de Lacerda. No Congresso de 1900,
em que João Monteiro defendeu essas duas teses, houve
vozes divergentes, mas a maioria ficou com êsse eminente
jurista. -.

O S1\. HEN1\IQUE BAYMA - Em 1908, os debates não
foram extensos. O que nos interessa é a opinião de V. Ex.,
que, para nós, é altamente valiosa. Esperamos essa opinião
para discuti-la.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Agradeço a V. Ex.
e passo a dar minha desvaliosa opinião fundada em fat.os
observados.

Com efeito, desprezando uma conquista amadurecida,
que constitue o anseio irreprimível da nossa gente, qual a
unidade de processo, o substitutivo apenas confere á União
competência privativa de legislar sÔbre as normas funda
mentais do processo. (Art. 7°, n. 10, letra r):;:

Invés de estancar, com uma medida decisiva uma fonte
de dúvidas, conservou esta e criou outra, pois não define
e nem é fácil definir quais sejam "as normas fundamentais
do processo". .

Os litigantes continuam assim sob a ameaça de sU1'Pre
sãs e anulações de atos e processos decorrentes da variada in..
terpretação do que sejam aquelas normas. Bem conhecida
é a controvérsia suscitada por uma expressão indefinida
exarada na carta de 1891, a saber, aquela que mandava os
Estados respeitar os princípios constitucionais da União.
sem os especificar. A reforma de i926 fechou esta porta
de dissídios. discriminando êstes princípios e o mesmo faz
o substitutivo (artigo f1S), que, entretanto, abre outra
porta de disputas com a expressão vaga "normas fundamen
tais do processo".

O SR. HEN1\IQUE BAY:MA - Pe...mite-me um aparte? A
isso me move o desejo de colaborar, e peço me releve inter
rompê-lo. Realmente, não acho feliz a fórmula "normas es
senciais do processo". Preferiria dizer "direito de aljão",
como já propugnou o brilhante espírito de Leví Carneiro, e
como, se me não engano, vem sustentando na notável Intro
dução á Consolidação das Leis Civis, de Carlos de Carvalho.
Bastará que a União possa estabelecer a natureza da ação que
cabe a cada instituto, sem que seja necessário retirar aos
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Estados a liberdade de legislar, de acôrdo com as suas con
veniências, que não são as mesmas no Acre, no Amazonas,
no Estado de V. Ex. e no meu.

O Sa. ALOísIO FILHO - Aliás, essas conveniências se re
ferem, apenas, a prazos. Os Códigos processuais dos Estados
são quasi todos os mesmos, uns feitos pelo modelo dos outros.

O SR. HENRIQUE BAYMA - Não apoiado. V. Ex. não
tem razão, tanto que, por exemplo, a União, querendo dar uma
lei processual ao Acre, não aplicou aquelas que já tinha, mas
elaborou lei especial.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Por maior que seja
o meu desejo de retribuir a gentileza dos aparteantes" que
tanto me honram com a sua colaboraoão ilustrada e atencio
sa, peço licença para, em vista da exiguidade do tempo, con
tinuar o fio das minhas considerações.

A lacônica forma transacional do substitutivo não deve
prevalecer, não por ser transacional, já que as soluções de
acomodação ou de temperamento costumam forcar a entrada
em todos os ramos do direito, até mesmo naqueles que lhe
seriam aparentemente mais inacessíveis pela sua rigidez,
como o direito penal.

O SR. MORAIS ANDRADE - A critica é a forma e não a
idéia.

O SR. DANIEL DE CARVALHO :e uma e outra
coisa.

A fórmula em apreço não deve subsistir, principalmente
porquê não se compreende que o texto constitucional fique,
com sérios inconvenientes, a meio caminho, quando o pais
reclama convencida e inequivocamente que êle vá ao ex
tremo, eliminando de vez os tropecos da pluralidade, seja
integral, seja atenuada.

O SR. HENRIQUE BAYMA - A soluCão de dar-se á União
o direito de definir a natureza da acão que caiba a cada ins
tituto jurídico, satisfaz.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - A mim não satisfaz.
~ uma composicão ou temperamento. Ora, neste trecho do
quadro constitucional, não se deve admitir a meia tinta quan
do se quer a tonalidade definida. Ao lusco-fusco da fór
mula adotada pelo substitutivo prefere-se claridade viva da
unificação integral anelada pela coletividade e tmposta ou
aconselhada por indeclináveis eircunstancias emergentes da
nOSSa vida judiciária.

Aliás, sõbre consultar a inclusão e a conveniência do
nosso povo, c a pretendida unificação viria ao encontro da
tendência ora nitidamente observada para a universalização
do direito. Esta nobre aspiração de unidade, de universali
dade, eloquentemente defendida por um dos nossos maio
res processualistas mortos, que sonhou a cosmopolitis do
Direito, e não mereceu passar a época de passadista, parece
fadada a realizar-se até onde possível muito mais depressa
do que" então se supunha. De tanto pugnar, sem intermi
tência, pela- unificação em todos os campos jurídicos, a dou
trina vem conseguindo a pouco e pouco resultados. incon
testávelmente lisongeiros que modernamente se acentuam
de modo auspicioso.

Assim é que,' depois de lançar e aprofundar, com sen
tido unitário, os estudos de direito internacional, de direito
marítimo, de direito cambiãrio, de direito aereo, em que se
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conjugam os interesses de muitos países, passou a projetar
os seus tentames sôbre outras províncias do direito, nota
damente sôbre o direito civíl.

A criação em Roma do Instituto Internacional para a
Unificação do Direito Privado e a iniciatiya vitoriosa de
elaboração por juristas de vários países, de códigos' únicos
sôbre diversos ramos dêsse direito, acabaram de carateri
zar a tendência notada e prometem apressar a realização do
ideal dos doutrinadores.

Bem a propósito, por conseguinte, viria a unificação do
nosso processo, a qual obedeceria ao ritmo atual da evolu
ção juridica, que se processa no sentido da universaliza
ção do direito.

Aliás, já o notava a provecta Comissão organizadora do
anteprojeto da reforma da justiça, quando, aceitando o ar
gumento de que a multiplicidade de códigos procesl;uais
compromete a unidade do direito, preconizou a unificação
do processo. Em favor desta invocou tambem o exemplo
relativamente r-ecente da Alemanha.

Assás conhecida é a polemica travada entre dois dos
mais eminentes jurisconsultos brasileiros, João Mendes e
P-edro Lessa, sôbre a questão metafísica da forma e subs
tancia e sôbre a questão jurídica do discrime entre o direi
to substantivo ou material e o direito adjetivo ou formal.
P-edro Lessa, nas "Dissertações e polêmicas", sustenta em
resumo que é difícil a distinção entre forma. e substancia e
a demarcação das fronteiras entre um e outro direito, mas
que não é impossível diferençar um do outro.

Repete por vezes qu-e dificuldade não é impossibilidade
e reproduz a mesma argumentação no seu festejado "Poder
Judiciário" .

Sem entrar no dissídio escolastico, em que seria real
mente de pasmar o acôrdo entre um tomista e um positi
vista, o certo é que, circunscrevendo o estudo ao terreno
jurídico, parece que ficou definitivamente assentada a se
guinte lição: a) - Casos há em que não é possível discer
nir e separar o direito substantivo do adjetivo: b) - Na
maioria dêles, quando é possível a separação, é esta muito
difícil de fazer-se: c) - Finalmente raros são os casos em
que se pode fazer a separação do elemento formal sem pre
juiz do fundo ou substancia.

Nestas condicões; ao argumento de que a mutiplícidade
dos códigos processuais compromete a unidade do direito,
filía-se outro motivo por que se deve considerar desacerta
do o abandono da unidade processual' consignada no antepro
jeto.

O SR. HENRIQUE BAYMA - Não apoiado. Ainda nesta
parte V. Ex. não tem razão.

O SR. DANillL DE CARVALHO - Peco ao meu nobre
colega e amigo que me ouça até o fim.

De fato, como acentua Clodomir Cardoso no estudo
publicado no livro do Centenário dos Cursos Jurídicos, o di
reito está para a ação como a matéria para a energia. A
conexidade é tal que é quasi impossível dissociá-los sem
grave prejuízo da relação jurídica.

O Sa. HENRIQUE BAYMA - Mas Clodomir Cardoso, que
V. Ex., cita, sustenta opinião contrária no livro de "Cen

:tenário do Ensino Jurídico".
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O SR. DANIEL DE CARVALHO - Sustenta as vantagens
e desvantagens da unificação, em dois capítulos separados.

O SR. MORAIS ANDRADE - Mas propugna a dualidade, afi
nal.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não é lógico nesta
conclusão, em vista da premissa posta com o brilho habitual.

Qual o meio de discriminar, nas normas jurídicas, o fun
do da forma? Onde acaba um e começa 'a outra? Não existe
um critério seguro -e inatacavel para orientar a ação legisla
tiva e para resolver a vea:ata questio do que seja ordinarium
litis e decisorium litis, havendo, ao contrário, sérios debates,
acirradas controvérsias, intermináveis contendas, na doutrina
e na prática, sôbre a natureza substantiva ou adjetiva de cer
tas' normas.

O SR. HENRIQUE BAYMA - V. Ex. me consente um par
te? Essa dificuldade que V. Ex. discute é resolvida de ma
neira completamente satisfatoria por Pedro Lessa, que, ba
seado em Matirolo e outros, resume, em sua polêmica com
João Mendes, as regras distintivas do "ordinatorium litis" e
do "decisorium litis".

O SR. MORAIS ANDRADE - Ademais, ninguém discute que
em certos institutos especiais á União compete, sem dúvida.
alguma, regulamentar o processo respectivo, como no caso das
falências, das letras de cambio, etc.

O SR. ADROALDO COSTA - E do Registro Tôrrens.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não creio que seja

satisfatório o díscrimen de Pedro Lessa e conheço os casoa
especiais, especialmente o do executivo cambial, que é dos
mais frequêntes em que a União legislou sôbre o processo.
Vou, porém, mostrar os inconvenientes dessa dualidade legis
lativa.

Todos reconhecem que é realmente uma questão de di
fícil solução determinar a linha divisória entre a parte pro
priamente material e a parte formal do direito, entre o que
Bentham convencionou chamar direito substantivo e direito
adjetivo. É a antiquíssima querela, entre stoicos e paripaté
ticos, sôbre o elemento essencial das coisas se a matéria ou a
forma.

A-pesar-da opinião de Pedro Lessa, apoiado em Merlin,
Duranton, Mercadé, Boullenois, Laurent, AsseI' e Rivier acre
dito mesmo que por mais que nisto porfiem, não lograrão os
juristas resolvê-la, continuando ela assim de pé, através d()
tempo, a desafiar a inteligência, a cultura e a sagacidade do
legislador, do juíz e do jurista. Não se sabe onde começa o
direito adjetivo e onde acaba o substantivo como não se sabe
onde comeca o acessório e onde acaba o fundamental no pro
cesso, porquê, segundo tudo indica, é indemarcável a linha
fronteirica. .

O SR. HENRIQljE BAYMA - Como indemarcável é a linha
front.eirica entre todos os ramos do direito.

O SR. MORAIS ANDRADE - Até hoje terá se exercido a
dualidade de processo sem desvantag('m alguma.

O SR. ALOíSIO FILHO - Com grandes desvantagens.
O SR. DAl\"IEL DE CARVALHO - Com enormes desvan

tágens, conforme mostrarei.
Na tentativa de estabelecer em casos concretos a ext.re

madura tem fracassado os melhores espíritos. Como conse
quência, pode-se dizer sem exagêro que a matéria é prati-



- 126~~

camente opinativa, o que constitue. num país de processos
múltiplos. um grave perigo para os pleiteantes, que ficam
sujeitos ás mutações constantes, ás variações desconcertantes,
as versatilidades incômodas de uma jurisprudência sem bús
sula.

Poder-se-á apreciar. bem a justeza dessas afirmações re
lendo os magníficos discursos de João Luiz Alves e Justiniano
Serpa reproduzidos na introdução da "Nota promiss6ria", de
I\fagarinos Tôrres.

Seja-me lícito, entretanto. apresentar alguns exemp;os
ilustrativOS do asserto. Discute-se até hoje Se o direito ao re
curso constitue matéria de direito sufistantivo ou adjetivo
conforme se póde ver nas razões do Dr. Jair Lins, na "Re
vista Forense" de Belo Horizonte. DiscuLe"'-se se os Estadoi;
poderiam ter criado, como criaram, 'com 05 casos de fraude
á execução, extraidos do Regulamento 737, presunções jUl'LS
et de jure de fraude, entendendo ilust.res opinantes que a
iraude á execução inexiste atualmente em nosso direito,
Jjol'quê só nova lei da União, lei geral como era o Regula
mento 737, poderia tê-la criado.

Se é tão difícil a separacão, se em muitos casos a f61'
ma é inseparável, incindívei do fundo, como em matéria de
fnlência, porquê não eliminar todos êsses embaraços e
turras forenses que Surgem a cada passo. unificando o
processo':

O SR. MoRAIS ANDIMDE - Porquê é pura e simplesmente
impossível eliminar as dificuldades do processo, como eli
minar a guerra, as lutas, etc,

O SR. DAJ.~IEL DE CARVALHO - Realmente, a perfei
ção não é humana, mas estou em desacôrdo com V. Ex. por
quê unificando-se o processo, cessa a necessidade prática da
separação e se eliminam várias dificuldades conhecidas.

As necessidades práticas da vida forense estão acon
selhando a unificação do processo.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Quando não se adotasse a unj
dade do processo. não se alterasse o vocabulãrio, porquê a
Constituição mudou toda a denominação, toda a termino
logia. As questões de direito substantivo e adjetivo, que já
estão com doutrina firmada na jurisprudência, irão agora so
frer controversia com os títulos novos da Constituição.

O SR. DAJ."IEL DE CARVALHO. - Não e!ltro nesta par
te, da linguagem do substitutivo, porquê não quero sair da
rota traçada e estou com os olhos no relógio.

Não é possível que perdure por mais tempo a confus:io
reinante ns' pretÓt'los em consequência da pluralidade de di
reito judiciãrio. Não é possível que continue em tantos as
suntos a dúvida sôbre qual o direito aplicável, se o federal
ou o estadual. Esta dúvida põe perplexos os litigantes, os
advogados, os juízes. O direito se tem transformado, graças
a isso. numa boite á surprise. Tome-se por exemplo, um
executivo cambial processado no interior do país, no Esta
do de Minas Gerais. O oficial de justiça e o advogado come
çarão duvidando sõbre ser ou não exigido do executado 4)

"ciente" da intimação da penhora que a legislaçã~ proces
sual mineira reclama seja escrita e assinada pelo CItado.

O SR. ALOíSIO FILHO - É uma dúvida que traz grande
prejUízo aos que nrecisam da justica.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Se exigível o "ciente"
sua falta prejudicará o ato. Se não exigível, sua postulação
ao executado representará uma. impertinência.
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Continua, assim, a dúvida em todo o curso do processo.
Dêsse modo. se o executado embargar a execucão para ar
guir a nulidade do proceSFO. mas deixar de requerer for
malmente o seu pronunciamento, póde por esta última cir
cunstancia, com igual probabilidade, perder ou ganhar os
embargos, conforme o juíz entenda ser ou não aplicável a
lei processual mineira. O embargante, ao recorrer, ainda
p6de naufragar nos escolhos da "lei ofendida" e da "lei
permissiva", devendo depois correr o perigo do prazo do
preparo do agravo que é de 30 dias no processo mineiro e
de 5 no federal. Not6rias são as divergências de decisões e
opiniões sôbre êsses pontos e mesmo que se firme afinal :lo
jurisprudência até lá muitos interêsses já terão sido im
piedosamente sacrificados nessa perigosa. travessia entre o
processo federal e o estadual, Scylla e Caribedes das Ilartes
e advogados. Foi isso o que aconteceu, de f6rma impre!>'sio
nante, COm o recurso no pr6prio executivo cambial. Sendo
antigamente de apelação o recurso~abível do julgamento
dos embargos, muitas apelações se perderam com o advento
da lei federal que estabeleceu para o caso o recurso de
agravo, até que se tornou amplamente conhecida a juris
prudência que mandava aplicar o agravo não s6 no processo
federal como no estaduaL

Poderia multiplicar os exemplos mas os que aí ficam
parecem suficientes para ilustrar as nossas afirmações.

O Sr. Presidente - Advirto ao orador que faltam poucos
minutos para terminação da hora do expediente.

O SR. DANIEL I'E CARVALHO - Agradeço a V. Ex.
o aviso.

Vou, por isso, resumir minhas considerações afim de
concluí-las.

O SR. HENRIQUE BAYMA - Não quero malbaratar o tem
po de V. Ex.; mas dificuldades como as que V. Ex. tão
lucidamente apontou se apresentarão sempre, quer tenha
mos unidade processual, quer dualidade. São as malfadadas
dubiedades.) incertezas da jurisprudência.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Desde que a União
vae legislar sôbre normas fundamentais do processo, o que
ocorre atualmente com o executivo cambial hipotecário e
outros, em que há o processo federal e, ao mesmo, como
acessório, o processo estadual. se vai generalizar a todos os
pleitos.

Multiplicar-se-ão as dubiedades e incertezas da juris
prudência.

O SR, HENRIQUE BAYMA - Esperamos que a Constituin
te não vá' adotar essa fórmula, que realmente, não é van
tajosa.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Seria preferível'a
unidade do tempo do Império, que nos foi benéfica, ao invés
da dualidade, que tão danosa se tem mostrado.

O SR. MORAIS ANDRADE - Entretanto, mesmo durantp. CJ
Império, a diversidade de jurisprudência, a diversidade dOll
tribunais o locais, na apreciação das mesmas hipotéses judi
ciárias. já existia.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Mas. no processo ha·
via unidade. Não existia dúvida sôbre qual· a lei aplicável,

O SR. MORAIS °ANDa..IDE - Nem há dúvida hoje sObre a
lei a aplicar.
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O SR. DANIEL DE CARVALHO - V. Ex. não ouviu
os casos que apontei sõbre executivo cambial e outros?

O SR. HENRIQUE BAYMA - No Congresso Jurídico de
1900, que V. Ex. cita, há um depoimento interessante, dQ
conselheiro- Eustáquio de Seixas, referindo que dois recur
sos de revista, interpostos para o Superior Tribunal de
duas decisões, proferidas em sentido contrário, sôbre o mes
mo assunto, foram ambas confirmadas.

O SR. DA:N:IEL DE CARVALHO - Será um caso anÔ
malo. E eu pergunto a VV. EEx.: como não reclamam por
causa dessas diversidades regionais contra o processo fe
deral que é uno?

O SR. MORAIS ANDRADE - Processos federais nas capi
tais dos Estados, sedes da Justiça Federal. De modo que aí é
que não há diversidade, porquê as capitais dos Estados,
com ligeiras diferenças, têm as mesmas condições locais, ao
passo que no interior a diferença é muito grande.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Na própria lei do
proceso federal já se pode atender ás diversidades regionais
estabelecendo a flexibilidade dos prazos e medidas facul
tativas.

O SR. MORAIS ANDRADE - As medidas facultativas dei
xarão ao arbítrio do juiz a decisão.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não, facultativas aos
Estados.

O SR. MORAIS ANDRADE - Neste caso, estaremos na
mesma dualidade, em peiores condições, Porquê os Estados
irão exercer êsse direito de arbitrio, com muito mais des
encontrada desorientação.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Por essa maneira.
resolve-se uma série de questões.

O SR. MOR.'\lS ANDRADE - Isso I: bondade da critica
de V. Ex.

O SR. ALOiSIO FILHO - E as questões da competência
da Justiça Federal e da Justiça Estadual?

O SR. ASCANIO TUBINO ~ Não há conciliação possível.
A única conciliação é a do substitutivo, entre a unidade e a
dualidade.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Prosseguindo, Sr.
Presidente, vejamos outro ponto.

Se a experiência da pluralidade fói, como vimos, de
sastrosa, ocorre lembrar que a unificação do processo já
existiu no passado com o Cod. do Processo Criminal, o. Reg.
n. 737 e a Consolidação Ribas que se aplicavam a todo país.
Nenhum inconveniente revelou a generalizada aplicação dês
ses códigos processuais, cujas sábias contexturas ainda for
mam até hoje o arcabouço das nossas múltiplas leis proces
suais. Ao contrário. devemos á aplicação nacional de suas
normas o fato de haver certa uniformidade nas leis proces
suais, em vez de completa dissemelhança. senão mesmo de
sordem e anarquia que, provavelmente, se teriam instaura
do na ausência de um padrão processual conhecido e pra
tica~o.

A· experiência, que é mestra segura, aconselha, pois,
a adoção da unidade de processo. No caso temos uma du-
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pIa experiência: a da unidade. que tão benéfica se revelou,
e a da pluralidade que tão danosa se vem mostrando. Co
nhecemos as duas coisas. Por. que hesitar? O fato de já se
ter praticado com êxito a unidade do processo no país nu
ma época em que maiores eram as dificuldades de comuni
cação, responde com vantagens ao conceito dos que querem
a pluralidade em atenção ás "diversidades regionais" que
devem acarretar '"diversidade de preceitos aplicáveis".
Mas êsse conceito vem desmentido pelos fatos conforme
passamos a examinar.

Realmente, apagada quasi a lembrança da questão teó
rica do princípio federativo que levou Campos Sales a plei
tear na Constituinte a faculdade de legislarem os Estados
sêbre o direito e o processo, a alegação mais comum hoja
contra a unificação procede da existência de diversidades
regionais. ~ste foi o argumento principal da entrevista
concedida ao "O Jornal" pelo egrégio Ministro Laudo de
Camargo.

Em primeiro lugar, cumpre observar qu., o argumento
~(tstuma vir formulado de modo vago, quando convinha se
apontassem e especificassem tais diferenças e as reper
cussões que possam ter sObre a organização do processo.

Nada mais árduo que responder a um argumento im
preciso porquê é necessário conjeturar o que lhe teria ser
vido de fundamento.

É o que ocorre na espécie. Bem lançadas as contas, afi
nal se apura que a objeção se resume principalmente na di
versidade dos meios de comunicação. de transporte, entre os
Estados. Mas êste argumento é de manifesta improcedên
cia. A repercussão do fato no campo processual se res
tringe, se não me engano. exclusivamente á questão dos
prazos. notadamente aos prazos de apresentação dos recur
sos na superior instancia. A bem pouca coisa se cifra a
impugnação, pois os prazos se podem flexionar de acOrdo
com as distancias e os meios de comunicação. como os fle
xionava o velho Reg. n. 737, art. 654.

Basta, portanto, fazer o que já se fez, realizar o que
já se realizou, adotando uma providência simplíssima qual
a de dar flexibilidade aos prazos em atenção a distancias
e aos meios de comunicação. Com essa variação dos têrmos
processuais para que se ajustem a cada região do paí3, es
tará removido o obstáculo imaginado. Bem fácil de trans
por, por conseguinte, é essa barreira levan~~<i~ pelos opo
sitores.

A providência ora sugerida, além de têr sido praticada
no Império, ainda continua a ser em nossa lei civil. O Có
digo Civil prescreve interregnos diferentes para início da
obrigatoriedade das leis depois de oficialmente publicadas,
il"to é, três dias no Distrito Federal. i5 no Estado do Rio,
30 nos Estados marítimos e em Minas Gerais e iOO nos
outros. (Introdução, art. 2°). Trata-se aí da obrigatoriedade
das leiS federais oficialmente publicadas no Rio de Janeiro e
que devem ser irradiadas por todos os cantos do pais. No
tocante aos prazos processuais, sempre na mesma circunscri
Cão administrativa, não seria necessária tamanha elasticida
de, pois bastaria que variassem agora, como no tempo de
Império, exclusivamente em Mato Grosso. Goiáz. Amazonas e
Acre. Importa acentuar que o desenvolvimento das vias de
comunicação e especialmente das estradas de rodágem tem tido
VOLUME XI 9
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um rftimo regular em quasi toda extensão do país. e~ceptu
dos aquele& Estados e Territ6rio. Em geral se supoe que
sómente os Estados do sul estão aparelhados de bOas estra
das de automóveis quando a rêde do nordeste rivaliza com s..<J
melhores do sul do país.

O ilustre Dr. Antônio Pereira Braga, na Rev. de Critica
Judiciaria, voI. XVI, para mostrar a fragilidade do argumen
to sôbre diversidades regionais pergunta porquê não se re
clama também a promulgação de códigos especiais divérsos
para em cada Estado se aplicarem ao fÔro federal.

Pedro Lessa deu grande autoridade ao argument{) da
diversidade de condições geográficas, citando o caso da lei
n. f.785, de 28 de novembro de f907, que teve de ser revo
gada pela de 30 de setembro de f909, porquê determinava o
prazo de 20 dias para a formação da culpa nos crimes de
peculato e moeda falsa, o que acarretava a concessãb. de
habeas-corpus em alguns Estados pela impossibilidade de
ultimar-se a instrução criminal em prazo tão exiguo par9.
regiões desprovidas de meios rápidos de transporte.

Engana-se. todavia, o saudoso méstre na etiologia do mal
que realmente se verificou.

O que deu lugar aos excessos no prazo de formac;ão da
culpa de acÔrdo com a primeira daquelas leis não foi a
diversidade das condições locais, mas sim a defeituosa orga
nização da justiça federal que tem a sua sede na Capital dos
Estados e é obrigada a agir nas comarcas do interior por in
termédio das autoridades estaduais.

O prazo de 20 dias para a formação da culpá basta para
os crimes sujeitos ás leis estaduais, pois o juiz de direito
está na comarca onde se faz a instrução criminal. Não basta.
para os crimes sujeif.os ás leis federais porquê os inquéritos
policiais sào feitos pelas autoridades locais, remetidos á Se
cretaria do Interior que os encaminha á justiça federal. Nes
tas viagens e nestes trámites se esgota o prazo da lei.

Mesmo com a lei atual são inúmeros os crimes de pe
culalo e moeda falsa que ficam impunes pela inexistência
de um juiz com autoridade para aplicar a lei federal n(\
distrito da culpa.

O argumento não tem. pois. fundamento.
Em segundo lugar, se argue contra a unificação do pro

cesso a circunstancia de que alguns códigos processuais dos
Estados são melhores que as leis processuais da União.
Seria, argumenta-se, trocar o melhor pelo peor. Parece-me
de toda justiça dar como provada a superioridade de certos
códigos estaduais sÔbre as leis processuais da 'União afim
de raciocinar a partir dêste ponto. E inicialmente pergun
to: Embora sejam aqueles superiores a estas não será me
lhor que apenas vigorem estas para evitar o permanente
conflito que traz os maiores danos ás partes e advogados.
além de desprestigiar a lei e a magistratura na opinião pú
blica '1 ~ em grande parte devido á incerteza da lei aplicá
vel. cuja consequência são as surpresas dos julgamentos,
que o povo comec;a a descrêr da justiça e a preferir todo e
qualquer acOrdo á mais bem fundada demanda. A vanta
gem da certeza de uma lei única compensaria. fortemente
as desvantagens dos senões acaso existentes na mesma. O
advogado do interior conhece o prolóquio que realça o valor
de um pássaro na mão e preferirá certamente uma lei
única, em que possa confiar, a atirar em duas que estão
voando e na incerteza de acertar o tiro •••
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Mas em revíde a éste especioso argumento poder-se-á
articular que as leis processuais da União são antiquadas,
porquê estão servindo a uma justiça, a federal, que cons
titue por assim dizer, um desvio morto em nossa atual or
ganização judiciária. Uma vez que ela se destine a servir
a toda justiça nacional, imediatamente serão aperfeiçoados
os seus dispositivos, modernizados os seus textos, para que
se supram as lacunas, substituam as imperfeições, esclareçam
as dúvidas. Os representantes dos Estados, muitos dos quais
advogados, premidos pelas reclamações dos seus coestadoa
nos e pelas inclinações dos seus próprios casos profissionais,
se empenharão á porfia em dotar o país de um código pro
cessual modelar.

Esta previsão é fácil de fazer-se e há de realizar-se
porquê não se conhece melhor estímulo para a ação do que
o aguilhão da necessidade.

Por último o argumento de autoridade.
A autoridade da razão que se manifesta a favor da uni':'

dade processual se vai juntar á razão da autoridade. Assim,
importa lembrar aquí a opinião de ilustres mestres, publi
cistas e aplicadores de direito em favor da unidade de pro
cesso. Formam êles um côro impressionante, que abafa as
poucas vozes discordantes. Entre estas costuma-se arrolar
a de Pedro Lessa por causa da polêmica que teve com João
Mendes, mas enganam-se os que enfileiram o saudoso Mi.
nistro do Supremo Tribunal entre os que defendem a conve
niência da pluralidade do processo. O dissídio entre êle e o
insigne João Mendes versou sôbre a constitucionalidade de
leis processuais promulgadas pelo congresso federal para as
justiças estaduais na vigência da carta de 1891. João Men
des era pela competência do Congresso Federal e Pedro
Lessa pela incompetência. Tratava-se de jure constituto.
Mas, que Pedro Lessa era pela unidade processual, 1acH
ménte se vê a página 233 das "Dissertações e Polêmicas" no
seguinte trecho: "Si o erudito professor tivesse sustentado
6 sua tese em direito constituendo. afirmando que em nosso
regime politico aos Estados não se devia ter dado a facul
dade de legislar sObre o processo, e que importa promover
a reforma do número 23 do artigo 34 da Constituição Na
cional, não hesitaria um só momento em o aplaudir sem
~'estricões"•

Assim sendo, temos desde a Constituinte José Rigino.
Anfilófio e Barbalbo, depois João Monteiro, Carlos de Car
valho, João Mendes Júnior, Pedro Lessa, Amaro Cavalcanti
e outros jurisconsultos de mais alto renome e o maior entre
todos - Rui Barbosa.

Nilo Pecanba considerou a matéria de tal relevancia
que alvitrou uma conferência dos governadores para resol
vê-la por meio de acOrdo entre os Estados federados.

O 2° Congresso de História Nacional promovido pelo
Instituto Histórico Brasileiro, em março de 1931, aprovou
a tese do Desembargador André Pereira, pugnando pela res
tauração da unidade da legislação processual.

A ia Conferência Nacional de Juristas realizada nesta
Capif,al em 1933 consagrou o princípio da unidade do pro
cessO com a dualidade da magistratura.

O Club dos Advogados Se manüesta francamente pela--
unidade processual. -

A unidade _do_processo, a despeito da rigidez da norma
constitucionaI;sêria-lÍma questão de tempo, conclue o
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Dr. Oscar da Cunha, no seu recente trabalhe O Direito Ju
diciário e a Revolução.

O Instituto dos Advogados Brasileiros recentemente se
manifestou pela unidade, aprovando o parecer da comissão
nomeada para estudar a matéria, que foi relatada pelo
Dr. Nilo de Vasconcelos.

Dentre os grandes estadistas brasileiros vivos são pela.
unidade processual Artur Bernardes, Epitácio PessOa 8
Borges de Medeiros.

Os jurisconsultos da atual geração continuam a sus
tentar os princípios consagrados nos congressos jurídicos de
1908 a 1922. São abertamente pela unidade processual
Clovis Bevilaqua, Mendes Pimentel, Sá Freire, João Manga
beira. Carlos Maximiliano, Levf Carneiro, Astolio de Re
zende, e toda uma plêiade de brilhantes juristas do Instituto
dos Advogados Brasileiros.

Seria infindável a série de grandes nomes que adotam
e defendem o princípio da unidade processual.

Bismarck dizia que depois da lingua é o direito o melhor
cimento da unidade nacional. Nenhuma razão de ordem ju
rídica, social ou política, nos obriga a permanecer neste
regime confuso de pluralidade do processo. Tudo, ao con
trário, nos aconselha a voltar á unidade processual de que
já gozámos no tempo do império.

Realizando êste sonho dos idealistas da velha e nova.
República teremos certamente cumprido o nosso dever e
merecido os aplausos e as bênçãos do povo brasileiro.
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumpri
mentado.)

Durante o discurso do Sr. Daniel d'e Carvalho
o Sr. Cristóvão Barcelos, 2° Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ooupada. pelo Se
nhor Pacheco de Oliveira, 1° Vice-Presidente.

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada a.o Ex
pediente.

Vai-se passar á Ordem do dia. (Pausa.)

Comparecem mais os Srs.:
Pacheco de Oliv·eira, Tomaz LObo, Alvaro Maia, Mário

Choermont, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Joaquim Ma
galhã'es, Lino Machado, Rodrigues Moreira, Carlos Reis, Age
nor Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Luiz Sucupira., Val
demar Falcão, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Silva.
Leal, K-erginaldo Cavalcanti, Alberto Ros-elli,Pereira Lira,
Barreto Camp.elo, João Alberto, Luiz Cedro, Mário Domin
gues, Arruda Camara, Augusto Cavalcanti, José Sá, Simões·
Barbosa, Osorio Borba, Hunberto Moura, Izidro Vasconcelos,
Deodato Maia, Clemente Mariani, Arlindo Leoni, Edgard
Sanches, LeÔncio Galrão, Atila Amaral, Paulo Filho, Fer
nando de Abreu, Carlos· Lindenb-erg, Rui Santiago, Miguel
Couto, Sanpaio Correia, João Guimarães, Prado Kelly, ~ul"
Fernandes César Tinooo, Alípio Costa11a1, Oscar Wems
ch~nck, Fábio Sodré, Cardoso. de Melo, Bias ;Fortes, Ad~lio·
Maciel, João Penido, Policarpo Vi'Otti, Valdomlro Magalhaes,.
CampDS do Amaral, Jaques Montandon, Alcantara Macha~o..
José Cal'los, Rodl'igues Alves, 11m'ais Andl'ad~, V~:rguerr()·
César, Guarací Silveira, Zoroasf.r.o Gouveia, Cincinato Braga,.
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Carlota Queiroz, Cardoso de Mello Neto, Morais Leme, Hén
Tique Bayma, José Honorato, PUnio Tourinho, Lacerda Pinto,
Aarão Rebelo, Carlos Maximiliano, Freder.ico WQlfeD.butell,
Arg-emiro Dorneles, Raul Bittencourt, Acir Medeiros, Martins
e Silva, EdwaId PossoIo, Milt-oh Carvalho, Valter Gosling,
J'oão Pinheiro, EUV'aildo Lodi, Mário Ramos, Gastão de Brito,
'Roberto Simonsen, Oliv·eira Passos, Davi Meinicke, M01l'ais
Paiv3, Nogueira Penido (93).

Deixam de comparecer os Srs.:
Antônilo Carlos, Valdemar Mota, Freire de Andrade, Fer

reira de Sousa, Vel,oso Borges, Alde Sampaio, Manuel No
vais, Negreiros F-ailcão, Olegário Mariano, Melo Franco, Ri
beiro Junqueira, Pandiá Calógeras, N~ão de Lima, Mata
Machado, J'osé Alkmim, Aleixo ParaguaS5lÍ. Bueno· Brandão,
Plínio Correia de Oliveira, Barros Penteado, Almeida Ca
margo, Mário Whately, Hip6lito do Rêgo, Abreu Sodré, An
tOnio Covelo, Doming-os Velasco, Francisco Vilanova, Adolfo
Konder, Maurício cardoso, Assiz Brasil, Armando Laydner,
Augusto -Corsino, Horácio Lafer, 'l'eixeira Leite, L-eví Car
neiro (34).

ORDEM DO DIA

o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de 220 Srs. Deputados.

Passa-se á matéria constante da ordem do dia.

6

DÜJCUSlão única do pa1"ecer- n. t, de f934, opi
naflilo pela denegação de licença para processar o
Sr. Deputado La.cerda, Werneck, 'Visto os documentos
ap,.e&entatlo& Mo &e,.em, suficienteS' p~ra julgar da
p'rOcetUncia da denúncia.

O SI'. Presidente - Entra em discussio o parecer.
Encerrada a discussão e anunciada a votação.
Aprovado.

'1

o Sr. 'J.'heot6nio Monteiro de Barros - Peco a palavra,
pela ordem. .

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado. .

O Sr. Theot6mo Monteiro de Barros (Pela ordem) 
·Sr. Presidente, pedi a palavra para enviar á Mesa a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

"A bancada paulista, eleita sol> a legenda "Por s,iP
Paulo Unido", e os classistas a elIa ligados, pelos seus depu
tados presentes á sessão de hoje, declara haver votado fa
voravelmente ao parecer da 'Comissão de Policia da Assem
bléia, que conclúe pela denegação da. licença para s~ pro
cessado criminalmente o Sr. Deputado Frederico 'Vlrmoud
-de Lacerda Werneck.

Assial votciu-põrquê acha procedente a .alega.C;ão da alu
<dida Comissão, quando afirmou que a J'ustloa do Estado de
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São Paulo, embóra por duas vezes solicitada, não remeteu
·peças documentaes com que se esclareça mais completamente
a acusação. E como esta decisão da Assembléia Nacional não
faz coisa julgada, deliberou a bancada paulista, em nova
consideração do assunto - se houver - e em face de novos
documentos já pedidos - se estes chegarem a vir - emitir
novo voto considerando então as provas qll..e porventura
apareçam.

Entretanto, como o aludido Sr. Deputado, em discurso
que consta dos Anais desta Casa, haja feito infundadas
acusações á Comissão de Sindicancia que, nD EStado de São
Paulo, apurou, por nomeação do governo do Estado, os fatos
constantes da denúncia, a bancada paulista quer se valer
deste ensejo para fazer constar dos mesmos Anais os.

.documentos inclusos, cuJa transcrição se pede, para que
fique bem patente a isenção de animo com que agiram os
membros componentes da mesma Comissão de Sindieancia.

'Sala das Sessões, em 12 de Março de 1934. - Alcantara
Machado. - Ca:rdoso de Melo Neto.· - Abelardo Verg'l.ieiro
Cesar. - Th. Monteiro de Barros Filho. - Rodrigues Alves.
_ Pacheco e Silva. - Roberto Simonsen. - José UZpiano. 
Moraes AruJ:l'ade. - Henrique Ba1lma. - Pinheiro Lima. 
Alexandre Siciliano. - José Carlos."

8

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para .explicação
pessoal, o Sr. Medeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Para explicação pessoal) -Sr. Pre
sidente, acusado pelo Sr. Deputado Fernando Magalhães
de improbidade parlamentar, a propósito do meu discurso
sustentando a indicação sábado votada, penso ser de meu in
declinável dever demonstrar á Assembléia que não cometi esta
desconsideração para com a mesma, como, de resto, jamais
pratiquei faltas dessa natureza em toda a minha vida pú
blica. Falo em atenção á Casa e uma vez por todas, espe
rando que dora por diante ninguem possa duvidar das ci
taçl5es que, daqui da tribuna, eu fizer, tal vai ser a demons
traçA0 do desarrazoado da acusação. Aliás, Sr. Presidente,
talvez a Assembléia dispensasse essa minha defesa. Trata-se
de uma assembléia culta e. certo, de logo, viu - tão infantis
as afirmações em contrário ás citações que aqui fiz - que a
verdade está comigo. Somos, porém, órgão da opinião e. como
tal, devemos satisfações ao público. Não era possível que
passasse em julgado fosse eu capaz de praticar o que S. Ex.
afirmou, isto é, fazer citações, quer jurídicas, quer histó
ricas, erradas. Nem siquer se poderia atribuir qualquer
falta que naquela oração se encontrasse a um simples equí
voco, mas a obra intencional. a obra de dólo, porquanto a
increpação abrangeu todas as citacões do meu discurso.

Demonstrarei. com os autores, cujas obras aqui trago, as
fontes que me forneceram os dados com que documentei
minha oracão. Não exijo que S. Ex. dê as fontes de suas
afirmacões em contrário. Ad impossibilia nemo tenetur.

Não guardarei ordem nesta exposição, sinão a estabe
lecida no discurso de S. Ex•. Disse o Sr. Fernando Maga
lhães, Sr. Presidente:

"a recordação de José Bonifacio. o moco, (a que
não consta do discurso de S. Ex.. trazendo, talvez,
certa complicação de datas)".
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Sr. Presidente, eu me referia a um episodio parlamentar
de 1879, conforme disse no meu discurso; referia-me á crí
tica feita por José Bonifacio no Parlamento, na sessão de 28
de Abril de :1879. Não era possivel estabelecer a confusão,
porquê, a êsse tempo, José Bonifacio, o velho, já era morto
há 4i anos. Somente os ignorantes, que aquí não se encon
tram, poderiam estabelecer confusões, relativamente a qual
José Bonifacio eu me referia - se ao velho, se ao moço.

Disse eu no meu discurso:

"Mas, Sr. Presidente, José Bonifacio não distin
guira o poder constituinte parcial do poder constituin
te geral."

E, discutindo a reforma para se introduzir na
Constituição do Império o voto direto, proclamava, na
sessão de 28 de Abril de 1879:" .

E seguem-se as palavras de José Bonifacio.
Devo dizer, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, que não

sou historiador, jamais me tive por tal. Se eu cometesse
erros dêsse jaez, seria, talvez, desculpável; mas, a confissão
de confusões dêsse jaez em espíritos de academicos é que não
se pode explicar.

Adiante disse S. Ex.:

"Ninguém pôs em dúvida, meus caros Constituin
tes, a possibilidade das Constituições provisórias".

Invoco a memória da Assembléia. Toda a dúvida esta
belecida, aquí e, notadamente, na imprensa, foi em torno da
possibilidade das constituições provisórias. E a tese que
me propús desenvolver foi justamente esta: que não me
caberia patente de invenção por essas constituições provisó
rias, eis que elas eram conhecidas, de longa data, na histó:..
ria. Daí os exemplos que citei, apenas por demonstrar essa
tese, do Chile, do México, da França e da Alemanha. Mas a
S. Ex., porquê talvez quisesse chegar a outros pontos, foi
preferível negar' que êsse fOsse o têma em discussão e em
sustentação. E, por isso, disse, contra a verds.de dos tatos:

"Ninguém pôs em dúvida, meus caros Constituin
tes, a possibilidade das ~onstituições prGvisórias".

E registro, como fruto da discussão, como vitória da
verdade, que até S.Ex. já diz que ninguém pode contestar
a existência das contituic;ães provisórias.

"O que se PÔs em dúvida - declarou S. Ex. 
foi que pudesse proventura vigorar o absurdo tanto
de um presidente constitucional sem Constituição,
como era o caso da inversão dos trabalhos, como de
um presidente definitivo através de uma Constituição
Provisória - uma função provisória e um funcioná
rio definitivo. Não é possível se admitir isso.

E, quando se pediu o exemplo dessas hipóteses,
os casos históricos vieram á baila, trazidos pelo Sr.
Medeiros Neto, dentro de uma lamentavel inverdade
- cito o trecho para lembrar á Assembléia Consti
tuinte a rudeza da expressão - tanto· de história dos
povos· extranos; como de nossa própria história pá
tria.
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Há de me permitir V. Ex., Sr. Presidente. que
me demore nêsses argumentos, porquê são êles que
robustecem a minha opinião, contra o parecer da
Comissão de Polícia.

Começo por declarar que, quando o Sr. Medeiros
Neto trouxe o exemplo do Chile e' falou no Sr. Ramon
Freire, disse que êsse homem tinha sido eleito; êle
foi aclamado ditador supremo. E, o que é mais: falou
numa Constituição de 23, quando a primeira Consti
tuição, a Constituição Liberal do Chile é de 28, e a
Constituição ocnservadora é de 33, tendo vigorado até
a época do Presidente Alessandri. '"

Ora, Sr. Presidente, o ilustre Deputado laborou em
equívoco, quando afirmou que eu havia dito que êsse homem
tinha sido eleito, suprimindo o episódio de sua aclamação,
após a revolução vitoriosa.

O que afirmei, e que vou ler, foi que êle, ascendendo ao
poder, como sucessor de O'Higgins, decretou uma Constitui
ção provisória e, em seguida, foi eleito presidente do Chile.

São coisas que talvez não infirmem o que êle diz, mas
infirmam a intenção com que êle diz, afim de me apontar
em êrro.

Vou ler, para relembrar á Assembléia, o seguinte tre
cho do meu discurso:

"No Chile, após á renúncia de O'Higgins, em 28
de Janeiro de 1823, foi ter o poder ás mãos de Ramon
Freire.'"

Assim, não afirmei que Ramon Freire tivesse sido elei
to. O que declarei foi que êle, de posse do poder, pela revo
lução, ou, por outra, pela renúncia de O'Higgins, que foi,
ao contrário do que S. Ex. disse, um grande patriota, um
grande benfeitor do Chile, como tal considerado por todos
os historiadores do país - decretou a Constituição provi
sória, a qual tomou o nome de "Regulamento Organico e Ata
de Reunião do Povo Chileno" e, em seguida, foi eleito.

Mas onde havia êrro nesta publicação meu ilustre opo
sitor, tão sequioso de me apontar em falta, não o encontrou,
não o viu, provando, assim, não poder doutrinar sObre a
história constitucional do Chile ~ Na publicação saiu: "A 30
de maio do mesmo ano foi promulgado um regulamento 01'
ganico ..... -:. quando é a 30 de Março. E é de lamentar que
S. Ex. não tivesse percebido isso, tão conhecêdor de his
tória e tão sequioso de me colher em falso .•.

Que é, porém, êrro de publicação, está a demonstrá-lo
o final do período, com que encerro a referência:

"A 30 de Maio do mesmo ano, foi promulgado UIll
"Regulamento organico e ata de reunião do povo chi
leno". No dia seguinte, ·3i, se fez a eleição de Ramon
Freire. Convocou-se, posteriormente, um congresso
para dotar o país de uma Constituição definitiva.. que
foi promulgada em 29 de Dezembro de f823, ist<i é,
9 meses depois de eleito Ramon Freire. '"

Por êsse prazo, declarado afinal, se vê que foi êrro de
publicacão e que eu me havia referido ao mês de março
e não a maio, como saiu publicado.



-137 -

A. história que S. Ex. faz, está. completamente fóra dos
textos dGS historiadores. S. Ex., porém, tem autoridade
para histórias; eu é que não a tenho, confessadamente.

Disse 'S. Ex.:
.....e, o que é mais, falou numa Constituição

de 23, quando a primeira Constituição, a Constituição
liberal do Chile é a de 28 e a Constituição conserva
dora é de 33, tendo vigorado até a época do presidente
Alessandri." ,

Sr. Presidente, a primeira Constituição do Chile não
-é, coroo S. Ex. afirmou, a de 28. Citei a Constituição de 23
como Constituição Provisória, quando muitas outras Consti
tuições já tinham existido até essa data, segundo se verifi
ca da font-e que me forneceu êsses dados: é o tratado de
.Justo Arosemena, a maior autoridade conhecida no Chile
SÔbre tais assuntos, intitulado "Constituciones Políticas de
la America Meridional". Faz êle o histórico das Constitui
"Cões dizendo de pãgs. 132 a 138:

"Caminando la revolucion por el inevitable Sen
dera en que habia entrado, se convoc6 uu congreso
xepresentante de las provincias, que llegó á reunirse
en i8ii, y que en 1.4 de ogosto dictó un "Reglamento
'Para el arreglo de 'la Autoridad Ejecutiva provisoria
'de Chile", cuyos diez y nueve articulos eran una mez
ela informe de disposiciones sobre todos los ramos
<deI gobierno, malismanente definidos: efecto natural
de la inesperencia politica, que hacia sus Jlrimeros
ensayos. ÇJ"

Dependian mucho estos deI curso que llevaba
'la guerra sobre el sueIo espanol invadido por Napo
<leon; y no habiendQ aclarado mucho aI horizonte aI
cumplir su primeI' aniversario la revolucion chilena,
el congreso se limitó á dar aquel estatuto provisorio.
7 auli suspendió mas tarde sus sesiones para conti
nuarIas cuando oportuno fuese. En eI ano de 1812
1as provincias de Santiago y Concepcion tuvieron una
desavenencia, que terminó felizmente por una con
-vencion celebrada en 12 enero, y á su nombre, por
-delegados de las Juntas de gobierno de una y otra
. provincia. Este pacto, Que solo la de Concepcion ra
tificó espresamente, contenia muchos i buenos prin
.cipios de govierno, á nue se. intentaba aiustar desde
'luego el de las provincias, y mas tarde el jeneral del
estado de Chile. ~

Creyéndose autorizada para elIo la Junta d~' San
:tiga dió en 27 de octubre un "RegIamento constitu
'cional provisorio", constante de veintisiete articulas,
·que partiendo deI principio de Ia autonomia popular•
.organizaba brevemente un gobierno, de estado, que
Taconooiendo á Fernando VII por rei, le obrigabzs ã
·aceptar la constitucion chilena deI mismo modo qUE:I

, ·la de Ia península (art. 3). En realidad ya nadie
contaba de buena fé con Fernando, ui con autor1dad
~spanola ninguna; pera se creia prudente acatar la
deI rei preso, que por otro lado ningun dano podia
:hacer. Su osterior ferocidad prueba que, 6 no crey6
«$ noo=agl'adeció .130 aparente sumision de los america
:;nos. Yucha grita caus6 la supresion de la palabra
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romana como calificativo de la relijion católica y
apostólica, reconocida en el art. i como la relijion
de Chile. Pero la constitucion se I1evó á efeeto, ape
sar de observaciones y protestos. Sin embargo, án
tes de un ano se derog6 por una junta denominada de
Corporaciones, fundandose en que no habia sido ace
ptada libremente por los pueblos, pero dejando vi
jente la organizacion por eIla establecida hasta que
se reuniera un nuevo congreso.

Pasando por alto un proyeto de constitucion tra
bajado de orden dei congreso de 1811 por el senor
don Juan Eganã, i que se publicó en 1813 sin Ilegal'
á adoptar-se, venim<ls ai ano de 1814, en que un
tanto disgustados los ánimos por el aspecto politico'
dei pais, se acojió la idea de un cambio en eI go
bierno, reemplazando por un Diretor Supremo la Jun
ta Gubernativa, 6 sea, creando un ejecutivo uniper
sonal en vez deI colejiado que basta entónces rejia.
EI director despachaba con el auxilio de un senado
consultivo, i tenia las amplisimas faculdades que se
di-eron á la primera junta de 1810. EI nuavo estatuto
se acordó por una comision. que nonbraron las Cor
poraciones reunidas aI efecto, i solo duró unos t1'e8
meses.

Despues deI interregno causado por la recon
quista espanola, eI gobierno patriota que se creó á
consecuencia deI triunfo de Maipú, i que ejercia eI.
jeneral O'Higgins, convocó en 18 de mayo' de 1918
un congreso constituyente, i nombró entre tanto una
comision de siete ciudadmos que preparase un
proyecto de constitucion provisoria. Una vez con
cluído, se publicó en 10 de agosto, i en 23 de actubre
se aprobó unánimemente por un plebiscito popular.
firmando los sufragantes en libros destinados ai in
tento. Confiriose el poder lejislativo â un senado
compuesto de cinco individuos, eI ejecutivo á un su
premo Director, i el judicial, á un tribunal supremo,.
una câmara de apelacion-es i jueces inferiores de pri
mera instancia. Era una obra ya mui superior á sus·
predecessoras, i reji6 durante cuatro anos.

Pel'O aI fin era una constitucion provisoria. Los
amigos de lioortad se quejaban, i el director O'Hig
gins, si-empre patriota, convoc6 una convencion pre
paratoria compuesta de los representantes de todo
los puebIosde la republica, que se convirtió en con-

.,.vencion definitiva, i se reunio el 1 de junio. A los
.."tres meses i medio, ó sea, e1 23 de oetubre. termin&
la nueva constitucion, que se mandó observar por e1
gobierno en 30 deI mismo.

Era este código, mucho mas completo i mejor
redactado que el anterior; pero complicado i artifi
cioso, mas inclinado a imitar lar instituciones de la
antigua Roma que las de los tiempos modernos. Es
notable: 10, por su senado, que con la câmara de los
diputados ejercia el poder legislativo, i que se com
ponia de muchos funcionarios heterojéneos; 2°, por
una corporacion llamada corte de representantes, que
á la v-ez era parte dei senado, i en su receso especie
de comision lejislativa permanente; 3°. por la dura
oion deI Dierctor. jefe deI ejecutivo, que era de seis
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anos, prorogables por cuatro mas; 4°, por la manera:',
como se le reemplazaba, á usanza real, i que consis
tia en una designacion escrita en cierto pliego mis-·
terioso (art. 86); 5°, por la inviolabilidad de la
persona deI director, declarada en el art. 123; e 60,
por el esmero con que se determinaron en eI cap. 40'
deI titulo 7 0 las garantias individuales, cuya enume
racion i definicion forman un escelente catálogo de
los derechos deI hombre.

Mui poco dur6 lá observancia de aquel código, á
cuya muerte contribueyron mas que sus def-ectos, las·
circunstancias políticas deI pais. O'Higgins suscitaba
desconfianzas, que una reunion popular en Santiago·
no trepidó en manifestarle. Con una sensatez de que
hai pocos ejemplos en la historia, se desprendió deI
mando, que abdic6 en una' triumvirato, y encargó á.
una comision de otros tres individuos la formacion
de un regla.mento que determinase las facultades dei
nuevo gobierno. Este pasaba en 28 de Ene1'O de 1823._
dia en que se iniciaba una nueva era politica por
la desaparicion de uno de los personajes mas conspi
cuos de la revoluciono pero que aI fin era jefe de un
partido, quien representaba para bien e para mal.

No habiendo aprobado las províncias los nom-·
::"ramientos hechos en la capital, propusieron, i asi
se hizo, que plinopotenciarios de todas ellas 1'esol
vieran sobre la situacion. Los tres, reunidos el 30 de
/Marzo de 1823, dicta1'on un Reglamento o1'ganico i'.
acta de umon deI pueblo de Chile. que era una
especie de estatuto provisorio, semejante á la Consti-·
tucion de 1818. la cual por otl'a parte se declaraba
víjente en cuanto no se opusiere á la nueva situa
cion. El siguiente dia 31 fué eleijido provisoria
mente Directo1' supremo el mariscal D. Ramon Frei
re, quien se dedicó de preferencia á preparar la re-·
union de un nuevo congresô que constituye1'a perma
nentemente el pais."

No mesmo sentido ensina Dareste de fls. 512 em diante
de sua obra "Les Constitutions Modernes", vaI. 2°, 12'"
edição:

t
"Comme dans la plupart des possessions espa

gnoles en Amérique, la premiére junte chilienne. qui
s'organisa â 'Santiago Ie 18 Septembre 1810, gouverna·;.
au nom du roi Ferdinand VII, alo1's captíf en France.
Quelques mois aprés, les représentants deg trais pro
vinces qui composaient alo1's le te1'1'itoire du Chi1~,
Santiago, Concepcion et Coquimbo. se 1'éunirent en
Congrés et votérent un Réglement en:l9 articles
"pour organiser un pouvoir exécutifprovisoire". Ce
Réglement fit bientôt place á un autre "Réglement
constitutionnel provisoire" en 27 articles, adopté le'
octobre 1812 par la junte -de Santiago, sorte de
Constitution reposant sur l'autonomie populaire~

et reconnaissant l'autorité de Ferdinand VII. Un
nouveau 8tatut venait d'être voté en :1814 pour fo1'
tifier le pouvoir executif, lorsque les événements
militaires et les victoires das Espagnols détruisirent,.

<,' ces pr~_ie.rs ,~ssais d'indépendance.
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La i8 Mai i8i8, le gouv.ernement "patriote",
réorganisé par le général O'Higgins aprés la bataille
de Maipu, convoqua un Congrés constituant et nomma
unecammission de sept citoyens por préparer un
proiet de Constitution. Ce projet fut ratifié le 23
Octobre suiv.ant á l'unanimité du suffrage populaire.
Le pouvoir législatif était confié á un Sénat de cinq
membres, le pouvoir exécutif á un directeur su
prême, que fut O'Higgins.

Cette premiére Constitution fut remplacée quatre
années plus tard par une Constitution plus compléte
et mieux rédigée, qui fut adoptée le 23 octobre 1822
par une Convention, et publiée le 30 du même mois.
-()'Higgins en fut encore l'inspirateur. Mais' c'était
une oeuvre compliquée et artificieI1e qui n'était pas
viable. La 28 Janvier 1823, le directeur O'Higgins
donnait sa démission et désignait une commission de
trais membres paur déierminer les pouvoirs du gou
vernement appelé á lui succéder. Cette commission
promulga, le 30 Ma1'~ suivant, un -Réglement orga
nique et acte de réunion du peuple chilien", }luis,
aprés l'éleetion provisoi1'e (3i Mars) du directeur
Ramon Freire, un Congrés fut convoqué avec mission
de donner au pays sa Constitution définitive. ~

Por aí verá V. Ex., Sr. Presidente, que muitas Cons
·tituicões houve no Chile, antes da Constituição a que me
reportei, de 23. e cuja existência S. Ex. nega, para asseverar
·que s6 em 28 o Chile teve Constituição.

Não me propuz a fazer a história constitucional do
-Chile, mas S. Ex. pretendeu fazê-la em todos os tempos
e se esqueceu da Constituição de i925, que é a melhor e a
mais liberal das Constituições que já teve o Chile.

Trago, ainda, sôbre o assunto, o "Compêndio de His
'tória de America", de Barros Arana, por onde se vê qual
-o conceito que se faz no Chile sObre O'Higgins e Ramon
Freire, tão diverso do enunciado, pelo recente historiador,
;meu contraditar.

Diz Arana de fls. 44i a 443:
...ÁBDlCACI6N DEL DIRECTOa O'HIGGINS - Estas

revueltas embarazaron la marcha general de la re
voluci6n de la independencia; pera no turbaron se
Tiamente la tranquilidad de Chile. O'Higgíns gobernó
~n paz seis afios consecutivos, fenómeno sumamente
:raro en la historia de la revoluci6n de 30s pueblos
hispano americanos. La explicaci6n de - este hecho
,se encuentra en el carácter tranquilo y laborioso deI
;:pueblo chileno, y en eI sistema de gobiern6 adoptado
por eI direetor supremo. O'Higgms gobernó por sí
,mismo 6 eon la ayUda de cuerpos deliberantes de 1'e
'Iucidas facultades, de tal modo que la suma deI poder
Público residia casi exclusivamente en sus manos.
En el exterior. alcanz6 á hacer de Chile, que hasta
centonce habia sido la colonia más pobre y atrasada
más influyenta de la América deI sur. En eI interior.
trabajó eon um cela vigoroso por aI desarroUo ma
terial y moral de la nación. Preciso as advertir que

.: tuera de las faltas anteriormente referidas, y de al
:BUIlas medidas 1'8presivas que las eircunstancias deI
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:pais pereciam justificar, O'Higgins gobernõ eon mo
deración y templanza, administró los escassos eau
dales deI estado con una economia casi constante. y
ejecutó verdaderos prodigios con muy mezquinos re
cursos.

Aquel orden de cosas, sin embargo, no podia du
rar mucho tiempo. Á mediados de 1822, terminada,
puede dicirse, la guerra contra los espanoles comen
zaron á hacerse sentir las aspiraciones de los ciu
dadanos hacia un orden de cosas más conforme con
el sistema republicano que Chile estaba dispuesto
á adaptar. El director supremo convocó aI fin un
congreso de diputados de todas las provincias, y
éste dictó una constitución politica que fué jurada el
80 de Octubre de 1.822. EI nuévo código no corres
pondia á las exigencias de la opinión, ó más bien. no
alcanzó á desarmar la oposición que se habia for
mado.

O'Higgins, aunque muy modesto en los princi
pios de su carrera pública, habi conocido su supe
rioridad sobre los hombres de su tiempo, y habia lle
gado á convencerse profundamente de que sóle él
podia gobernar tranquilamente eI J;lais. Republicana
por caracter y por sistema, habia combaLido las.
sugestiones de San Martin y de otros politicos de
aquela época, que pensaban que la América. no podria
gobernarse sino con monarcas elegidos entre las fa
milias reinantes en Europa; pero cres aI mismo

, tiemJ;lo que la verdadera república no podia plante
arse de repente, y que era menester eSJ;lerar que el
tiempo y la educación deI :pueblo permitieran esta
blecer un sistema de libertad franca y s~lida. Por la
demás, el habia acometido reformas radicales, que
pugnaban con las J;lreocupaciones reinantes en un
pais que habia vivido en eI más depIorable atraso.

Desde fines de 1822, ese movimiento de los es
piritos se mostró por actos revolucionarios. En Co
quimbo y en ConceJ;lción, el cabildo y el vectndario se
pronunciaron en abierta insurrección. En esta última
proVíncia, acaudilló el movimiento el general don Ra
món Freil'~, eI militar más afamado de Chile después
deI directOr supremo. Á su voz se pusieron en armas
t<1dos los pueblos deI sur de Chile hasta las orilla~

deI rio Maule (Diciembre de i822).
Á pesar deI grand J;leligro de que se veia ame

nazado, O'Higgins p e n s 6 todavia en resistir.
Despachó tropas contra los rebeldes, pero sus.
soldados lo abandonaban para formar en las filas de
la insurrección. Los vecinos de Santiago se sintieron
también dominados por la agitación general; y el 28
de Enero de 1828, se reunieron en aI saIón deI con
sulado, y alli comenzaron á tratar, con una entereza
verdaderamente republicana, de los males que aque..
jaban á la nación. O'Higgins fué llamado á. aquela
asamblea para manifestarle las desgracias que pc
dria originar su permanencia en el gobierno. EI di
rector supremo acudió aI llamamiento. En asa me..
morallle reunión, conservô esa digna intereza que.
poseen los hombres que por largos anos han contado
con eI l'espeto y aI amor 'deI pueblo; pero no queri-



·endo luchár por más tiempo contra tantas resislen
-cias, entreg6 el mando de que estaba investido á una
.junta de gobierno. "La marcha decente de toda esta
importante revoluci6n, dice nn distinguido historia"
-dor alemán, estaba en armonía eon la historia entera
,de Chile yformaba un contraste muy ventajoso con
los sueesos análogos que entonces tenian lugar en
los otros estados hispano americanos."

Como debe suponerse, la administraci6n de
O'Higgins habia despertado odios profundos. Sus
enemigos alzaron la voz para acusarIa par las faltas
de su gobierno; y en efecto, se abri6 un juicio de re-
sidencia deI que en realidad no res .
e1 direetor-:> - - o. mismo O'Higgins creyendo
que su separaci6n de Chile calmaria esas quejas, 50
licitó permiso para salir deI pais por dos anos, y
parti6 para el Perú. Permaneció allí hasta el fin de
sus dias (24 de Octubre de 1842)."

Apresento, também, a respeito, o tratado mais conhecido
«te todos quantos lidam, no momento, com o direito consti
tucional: é o de Dareste, que refere os exemplos das cons
tituições provisórias, "..::0 s6 do Chile, como do México, da
França e outros países; obra que já citei e terei. de citar
..adiante.

Passa 8. Ex., depois, a tratar do México e declara:
"O 81'. Medeiros Neto diz que, após a entrada do

exército francês, a 10 de Junho de 1863, foi fundado
o império a 10 de Julho do mesmo ano.

Pobre Maximiliano, que levou ano e meio a reagir
ás imposições do general Dupuy e ás seduções do go
vêrno francês, que n queria aclamado somente em 16
de Junho de 18641"

Sr. Presidente, não afirmei que Maximiliano tivesse sido
.empossado em 1863. O que afirmei foi a fundação do im
;pério e implicitamente, o fato do oferecimento da coroa a
Maximiliano. A sua posse, um ano depois, não infirma a
minha asserção. Vou ler o que assinalei, para mostrar quão

.iIeturpada foi a verdade, no discurso do meu antagonista:
"No México - ap6s a entrada do exército francês,

a 10 de Junho de 1863, foi fundado o império a 10 de
Julho, subin2:o ao trono monárquico o arquiduque
d'Austria Maximiliano l. Somente depois de organi
zado o poder executivo foi que o Estatuto Provisório,
de 10 de Abril de i865, se destinou a preparar a or
ganização definitiva do império".

Como se vê; 81'. Presidente, eu estava a demonstr3r, ape
:nas, a existência da Constituição Provisória, que cito no fim
·do meu discurso. Não tinham outro escopo as citações que
-"fazia.

O lapso que houvesse na designação do tempo d3 posse
do monarca em nada infirmaria a tese que eu desenvolvia.
nem seria motivo para essa gl6ria fátua de se terem em êrro

>.colegas. como secfosse possivel encontrar mérito em alguém
.que, para subir, precise ter os outros de cócoras.

Continuou 8. Ex.:
"A frase dêsse pobre Maximiliano, a quem o se

nhor Medeiros Neto atribuiu uma Constituição que não



existiu, porquê a que outorgou em 1864 nio cogitava
nem de organização administrativa, nem de represen
tação nacional .....

:e equívoco radical de S. Ex., Sr. Presidente. O que
afirmei aqui constato, novamente.

:l1: o que ensina Dareste:
"Le 10 Juin 1863, lfarmée française entrait á Me

xico, at, un mois a.prés (le 10 Juillet), une Assemblée
de notables décrétait la création d'un "Empire du Me
xique" et offrait la courronne á l'archiduc d'Austriche

--~:M:~axmu:-'"-'Uen, que aeeepta au mois d'Avril 1864. 11 n'y
eut pas de Constitution proprement dite; um "Statut
pro-visoire" du 10 Avril 1865 se borna á "préparer 1'01'
ganisation définitive de l'empire". Dareste - Les
constitutions modernes v. 2°, pago 456, i2& adição.

Assim, está Dareste afirmando o contrário do que S. Ex.
asseverou: que houve a Constiluição provisória de iO de
.Ab~il de 1865.

Sr. Presidente, diz o meu ilustre opositor:

"Ainda temos Thiers elevado á condição de Pre
. sidente da República. Foi, por indicação de Grevy,

investido no posto simplesmente de chefe de govêrno,
e, mais tarde, conduzido ao título de Presidente da Re

pública, mas Presidente Provisório, porquê o artigo
de lei proposto pelo Deputado Rivet foi imediatamente
emendado: "os poderes do Sr. Thiers duram enquanto
durar a Assembléia Nacional."

Era, por conseguinte, presidente provisório. E
ainda mais: Thiers teve de abandonar o poder antes
de terminar o prazo".

Sr. Presidente, lembro-me bem que a um aparte sObre
.() caráter provisório dessas funções, eu respondi que a ale
gação não infirmava a tese por mim sustentada; porquê, se
a Assembléia nascida de uma rE'volução tinha podere~ gerais,
ela tanto podia eleger provisório, como definitivo o Presi
dente. Mas. já que se me enseja êste momento de insistir
em tal ponto, vou ler Dareste, por onde o meu ilustre anta
.gonista ficará inteiramente satisfeito, porquê se Thiers teve
de renunciar, o que em absoluto não altera a demonstração
·que vinha fazendo da minha tese, o seu substituto, ~"nda no
regime da Constituição não definitiva, foi eleito pelo prazo
-determinado de sete anos.

Diz Dareste, á página 7, do volume I, de sua obra ci
:tada:

"Quatre mois plus tard, á la nouvelle du desastre
de Sedan, la République était proclamée á Paris (4
Septembre 1870). Les événements qui suivirent
n'appartiennent plus á l'histoire constitutioneUe. Ce
n'est qu'aprés la signature de l'armistice (28 Janvier
1871) qu'eurent lieu les élections; l'Assemblée na
tipnale, élue le 8 février, maintint á titre provIE<oire le
régime républicainet élut M. Thiers che! du pouvoir
exécutif (f7 Février). Dn acte de l'Assemblée natio
nale du 3i Aout 1871 proroge ensuite les fonctions~de
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M. Thiers. définit ses pouvoirs et sa responsabilité eto
lui donna le titre de Président de la République fran
çaise. Le 13 Novembre 1872, un message du Président
ayant invité l'Assemblée á organiser le gouvernement
du pays, une commission de 30 membres fut ehargée
de l'examen de cette proposition. et le 13 Mars 1873
rAssemblée vota une loil:> sur les attribuitions des
pouvoirs publics et sur la responsabilité ministé
rielle.

Le 24 Mai suivant, M. Thiers donnait sa. démis
nion, á la suite d'un vote de blame de l'Assemblée, et
le maréchal de Mac-Mahon était élu Président. Aprés
rinsuccés des tentatives de restauration mon3rchique,
un Acte de l'Assemblée du 20 Novembre 1873 confia
le pouvoir exécutif au maréchal pour sept ans."

Prossegue o Sr. Fernando )Iagalhães. Agora, é a história
pátria, perante a qual S. Ex. me encontrou em pecado mor
tal. Não quero que S. Ex. deixe de entrar no céu pelo pe
cado maior que cometeu. Diz S. Ex.:

"Afirma agora o Sr. Medeiros Neto que. estudan
do a questão sob o ponto de vista da tradição nacio
nal, verificou que a lei de 12 de Outubro ·de 1832, deu
poderes aos Deputados para a reforma constitucional.

Ah! Não! Aí, protesto, porque considero venial ().
pecado de errar na história dos povos estranhos. mas é
pecado mortal errar na história de seu país. princi
palmente na sua história política."

S. Ex. afirma tudo isso, faz todas essas exclamações•. '
para sustentar a mesma coisa que asseverei.

Alguma correção foi feita na publicação, (lnde não apa
recem várias das afirmativas que S. Ex. fez na tribuna e
que passarei a lembrar. de memória., aos Srs. Deputados:

"A lei de 12 de Outubro de 32 foi a lei que pre
cedeu a Assembléia Legislativa de 33 e que pedia en
tão ao eleitorado désse aos Deputados poderes espe
ciais para a reforma da Constituição."

Foi precisamente o que afirmei, isto é, que a lei de 32"
dava poderes aos Deputados que iam ser eleitos, para a re
forma constitucional. Nem de outro modo diz a ementa dess~
lei, neste trabalho orKanizado na Camara dos Deputados. sO
bre a vida parlamentar do Império "- "Organização e Progra-·
mas Ministeriais de 1822 a 1889... ÁS páginas 46:

ÁS páginas 46:
"Lei de 12 de Outubro de 32, dando poderes aos

Deputados para a reforma da Constituiçãoi origem da
promulgação do Ato Adicional."

Por essa lei foi resolvida a reforma da Constituição. isto
é. autorizada essa reforma sObre determinados dispositivos e
declarado que os Deputados que fossem eleitos para a pró
ximo legislatura deviam ter.no seu mandato poderes para
tanto. A reforma veiu a ser a lei de 12 de AgOsto de 1834, co
nhecidapor Ato Adicional. O que S. Ex.• inexplicavelmenter

contesta.
O SR. HOMERO PIRES - Mas não di a data.
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O SR. MEDEIROS NETO - Não cita S. Ex., porém, a
data verdadeira, que, na sua versão, teve o Ato Adicional.
Vamos ás palavras do Sr. Fernando Magalhães:

"Há. um êrro grave, como há também um êrro
grave quanto ao Ato Adicional. 1:rro grave, primeiro,
na data' da sua promulgação, que está escrita nos pe
quenos compêndios de História do Brasil; segundo, no
modo pelo qual foi dito que o Ato Adicional alargou
todas as indicações e todos os poderes." .

Ora, Sr. Presidente, V. Ex. vê neste volume (mos
trando o citado trabalho da Secretaria da Camaradas Depu
tados); em seguida á lei de 12 de Agôsto de 1834, entr.e pa
rêntesis, as palavras "Ato Adicional".

Em nenhum, enfim, dos constitucionalistas do Império
encontro êrro de data sôbre o Ato Adicional. Em todos está a
data de 12 de Agôsto de 1834. Assini, por exemplo, a ".consti
tuição Política do Império do Brasil", por José Carlos Rodri
gues, autor de grande autoridade á página 165, trata do AtOt
Adicional e diz: "Lei de 12 de Agôsto de 34".

Aqui está a data da assinatura do Ato Adicional:
"Aos doze dias do mês de Agôsto de 1834, 110 da

Independência e do Império. Francisco de Lima e Sil
va, João Bráulio Muniz."

O mesmo, Sr. Presidente, V. Ex. encontrará em Pimenta
Bueno, autor conhecidissimo, que traz o Ato Adicional, de
fls. 522 a 527. E lá vem a mesma data: 12 de Agôsto de 1834.

Isso também acontece com Rodrigues de Sousa, que é
um brilhante escritor do Direito Constitucional, ao tempo do
Império do Brasil. Pode-se ver, á pag. 292.

S. E.~., também, contra o que afirmei, diz que o Ato Adi
cional não ampliou, não foi além dos poderes conferidos pela
lei de 12 de Outubro de 1832 aos Constituintes. ~le o diz
assim:

"Segundo, no modo pelo qual foi dito que o Ato
Adicional alargou todas as indicações e todos os po
deres."

Sr. Presidente, seria enfadonho ler aquí a lei de 32 e a
lei de 34. Todos os senhores as conhecem e quem quer que
tenha dúvida que as confronte, para ver quanto foram além os
Constituintes, decretando o Ato Adicional, em relação aos po...
deres conferidos pela lei de 32. Poderão ver também, em Au
relino Leal, no trabalho que aquí exibo - "Do Ato Adicional
á Maioridade", de fls. 22 em diante, a lei de 32, e, a fls. 46 e
seguintes, o que contém o Ato Adicional:

"Feita a reunião das Camaras, chegou-se ao re
sultado da lei de 12 de Outubro de 1832, assim con
cebida: "Artigo único. Os eleitores dos Deputados
para a seguinte legislatura lhes concederão nas pro
curações especial faculdade para reformar os artigos
da Constituição que se seguem: O art. 49, afim de po
der o Senado reunir-se independentemente da Cama
ra dos Deputados; quando se converter em Tribunal
de Justiça. O art. 72, na parte que excetua de ter
Conselho a província onde estiver colocada a capital
do Império. Os arts. 73, 74, 76, 77, 80, 83, § 3°,
84, 85, 86, 87, 88 e 89, para o fim de serem os Con
selhos gerais convertidos em Assembléias Legislati-
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vas Provinciais. O art. 101, § 4°, sôbre a aprovação
das resoluções dos Conselhos Provinciais pelo Poder
Moderador. O art. 132, para o fim de que a regência
permanente seja de um s6 membro e quanto á forma
de sua eleição. Os arts. 137, 138,' 139, 140, 141, 142,
143 e 144 para o fim de ser suprimido o Conselho de
Estado. Os arts. 170 e 171, em relação á reforma que
se fizer no art. 83, § 3°.... ,

"O Ato Adicional transformou os cO"lselhos ge
rais em assembléias provinciais, com o título de as
sembléias legislativas provinciais. Ao poder legisla
tivo geral ficou reservada a faculdade de criar uma
segunda camará legislativa (o Senado) "para qual
quer província, a pedido da sua assembléia, podendo
esta segunda camara ter maior duração que a primei
ra. A eleição para as assembléias provinciais será
igual á da assembléia geral, durando cada legislatura
dois anos. Estas assembléias ficaram com o direito
próprio de constituir as respectivas mesas, verificar
poderes e formular regimento interno. As suas ses
sões duravam dois meses prorrogáveis pelo presiden
te da província. A êste incumbia designar o dia da
abertura e ler pessoalmente "a sua fala, instruindo-a
do estado dos negócios públicos e das providências
que mais precisar a província para seu melhora
mento." Ás assembléias prl,vinciais competiu discu
tir e deliberar na conformidade dos arts. 81, 83, 84,
85, 86, 87 e 88 da Constituição, e legislar sObre: di
visão civil, judiciária e eclesiástica local e sôbre a
mudança da Capital; sôbre instrução pública, e re~

pectivos estabelecimentos, salvo sôbre academias de
medicina, direito e outras então existentes e as que
foram criadas por lei geral; sôbre desapropriação por
utilidade pública municipal, precedendo propostas
das camaras; sôbre fixação das despesas municipais
e provinciais e os impostos para elas necessários, con
tanto que não prejudicassem as imposicÕes gerais do
Estado, e podendo as camaras propor os meios de
ocorrer ás despesas dos seus municípios; sôbre a re
partiCão da contribuicão direta pelos município,:: e
sObre a fiscalização das rendas provinciais e munici
pais e contas da receita e da despesa. sendo as pro
vinciais fixadas mediante proposta do presidente e
as municipais mediante proposta das respectivas ca
maras; sObre a criação e supressão dos empregos mu
nicipais e provinciais e estabelecimento dos seus or
denados, sendo empregos municipais e provinciais to
dos os que, existissem nos municípios e provín~iai;.
á exceção dos que diziam respeito á administração, ar
recadação e contabilidade da fazenda nacional, á ad
ministração da guerra e marinha =8 dos correios ge
rais, dos cargos de presidente de província, bispo,
comandante superior da guarda nacional, membro das
relações e tribunais superiores e empregados das fa
culd~des de medicina, cursos jUrídicos e academias;
sObre obras públll:a!>, ~strd.das e navegação no inte
rior da província, que não pertencessem á adminis
tração geral; sObre penitenciárias, casas de prisão e
respectivos regimens; sôbre casas de socorros públi
cos, conventos e quaisquer associações políticas ou
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religiosas; sõbre os casos e f61'ma de nomeação, sus
pensão .e demissão, pelos presidentes, dos emprega
dos provinciais. Além destas atribuições, as assem
bléias legislativas ainda podiam organizar os seus re
gimentos mternos, sendo dispositivos obrigat6rios
desde que nenhum projeto de lei ou resolução pudes
se entrar em discussão sem haver sido dado para a
ordem do dia pelo menos 24 horas antes; que t.odos
êles passassem por três discussões no mínimo, e que
de uma a outra discussão houvesse sempre o inter
valo de 24 horas; fixar, mediante informação do pre
sidente, a fôrça policial da província; autorizar o go
vêrno provincial e os governos municipais a contrai
rem empréstimos; regular a administração dos bens
da província, sendo esses bens desIgnados por
lei geral; promover, cumulativamente com c govêrno
e a assembléia geral, a organização da estatística da
província, a catequese e civilização dos indigenas e o
estabelecimen.to de colônias; decidir, no caso da pronún
cia do presidente, se o processo devia continuar, e sô
bre a sua suspensão do cargo nos casos em que pela
lei tinha logar a suspensão; decretar a suspensão ou
a demissão do magistrado contra quem houver quei
xa de responsabiidade, sendo êle ouvido e dando-se
lugar á defesa; exercer cumulativamente com o go
vêno geral, nos casos e pela forma marcados no arti
go 179, § 35 da Constituição (suspensão de garantias)
o direito áquêle conferido: velar na guarda. da Cons
tituição e das leis e representar ao govêrno geral con
tra as leis das outras províncias que ofenderem os
seus direitos. Era vedado ás assembléias locais le
gislarem sôbre assuntos diversos dos acima enumera
rados e sôbre impostos de importação. Todas as leis
e resoluções das assembléias eram enviadas direta
mente ao presidente da provín.cia pa ra a sanção, salvo
as referentes á polícia e economia municipal, sôbre a
receita e despesa e empregos dos municípios, as re
soluções sôbre seus regimentos, pronúncia e suspen
são do presidente, suspensão e demissão de magistra
dos acusados de crime d~ responsabilidade sObre re
presentações ao govêrno geral. quando exercessem a
atribuição de velar pela Constituição e contra leis de
outras províncias. O veto do presidente era motiva
do, e o projeto voltava á Camara para s.er novamente
discutido. Se fosse aprovado ou modificado de acOr
do com as razões do véto por dois terços de votos
dos membros da Assembléia, seria remetido ao· pre
sidente, que era, então, obrigado a sancioná-lo. Não
sendo adotado nesta última discussão, era vedado
propO-lo de novo na mesma. sessão. Se porém, o pre
sidente vetasse o projeto por ofender outras provín
cias, em casos de obras públicas, estradas e navega
ção interior, era êle novamente discutido e, Se fosse
aprovado na forma no periodo anterior,era remetido,
com o véto, ao govêrno e assembléias gerais para de
cisão definitiva. Na ausência da assembléia geral, o
govêrno geral podia sancioná-la provisoriamente.
Além da sanção, as leis e resoluçõClS eram publicadas
pelo presidente. O prazo para a sanção ou véto era de
dez dias e o silencio dOllresidente durante esse prazo
importaria em· sanção.

,Se a lei fosse sancionada pelo silên~io durante·
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o decêndio, ou se o presidente não a sancionasse
quando, depois de vetada, fosse aprovada por dois
terços, era ela publicada pela assembléia com esta
declaração e àssinada pelo respectivo presidente. O
presidente da província era obrigado a enviar cópia
autêntica de todos os atos promulgados da assembléia
ao govérno e assembléias gerais, afim de se examinar
se eram ofensivos da Constituição, dos impostos gerais
e dos direitos da~ outras províncias ou dos tratados
internacionais. São nésses casos poderiam ser revoga
das pelo govêrno geral. Os deputados provinciais eram
invioláveis pelas opiniões qUtl emitissem no exercício
de suas funções e eram subsidiados, tendo tambem
indenizaCão pelaviagem de ida e volta, quando não

morassem na séde da assembléia. O mandato era in
compatível com o exercício de outras funcções e era
vedada a acumulacão do ordenado do deputado que
fosse funcionário público com o subsídio. Podia en
tretanto, optar por um dêles. O presidente da'pro
víncia, além das atribuiçõss que lhe conferissem as
leis ordinária:s, tinha as de convocar a nova assem
bléia provincial, de maneira que se pudesse reunir
no prazo marcado, para as suas sessões, podendo fazer
a convocação a camara municipal da província, se o
presidente não o fizesse seis meses antes do dito prazo
convocá-la extraordinariamente, prorrogá-la ou adiá-la,
quando assim o exigisse o bem da provincia, con
tando que não deixasse de haver a reunião anual;
suspender a publicacão das leis provinciais nos casos
dos arts. 15 e 16 (sanção e véto, nova discussão pela
Camara, aprovacão por dois terços, publicação pelo
presidente da Assembléia etc): expedir ordens, ins
truções e regulamentos adequados á bôa execução das
leis provinciais. Se ocorresse dúvida sÔbre a inteli
gência de algum artigo desta reforma, a sua inter
pretação cabia ao poder legislativo geral. A regên
cia passou a ser uma, sendo o respectivo titular, du
rante a menorIdade do imperador, eleito por quatro
anos. A sua investidura era feita pelos eleitores da
respectiva legislatura, reunidos nos seus colég~os.

Votavam êles em dois brasileiros natos, dos quais um
nascido em província diferente. O escrutínio era se
Cl'ctO; apurados OS votos. eram levradas três atas,
sendo uma enviada á Camara. Municipal a que per
ten~esse o (lol~gio. outra ao gl)vêl'no geral, por inter
médio do presidente da província, e a terceira dire
tamente no presiclente do Senado. Reunida a assem
bl6ia geral, o presidente do Senado abria as atas e
proclamava o eleito por maioria. No caso de empate
decidiria a sorte. Enquanto o regente não tomasse
posse, ou durante a sua falta e impédimento, . gover:
nava o ministro do império, e na falta ou ImpedI
mento deste o da justiça. O Conselho de Estado foi su
primido."

Sabem os Srs. Deputados que· os Constituintes daquela
época foram ao extremo de permitir ás províncias Senados.
E tanto exorbitaram de seus poderes declarádos, que foi ne
cessário, posteriormente, uPJa lei, cl:!amada in~erpretativa,

". para restringir, para redUZIr franquIas conferIdas ás pro
víncias.
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~diante S. Ex. afirma, de referência a maioridade, não
te~ sIdo um exemplo feliz o por mim invocado pois ela não
crlOU o Imperador: "O Imperador já existia"!. " S. Ex.
achará também, como bom parteiro que ao eleger o Presi
dente da República estará igualmente, dando nascimen
to á pessoa física, em quem vai investir as funções pú
blic.as inerentes aquêle cargo?! Dando funções ao Impera
dor qUe ele, por disposição do arE. 121 àa Constituição do
Império, s6 podia ter ao completar 18 anos, parlamentares
brasileiros deram um golpe revolucionário.

Mas. dü::se o brilhante parlamentar e historiador de úl
tima hora, de referência ao episódio da maioridade:

"Foi aí que amanheceu o prestígio dos cade
tes. ,.

Não, não foi aí que amanheceu o prestígio dos cadetes.
Foi na deposição de Pedro r. E S. Ex., que conhece tanta
os compêndios de história, não pode ignorar as páginas de
João Ribeiro.

Na sua "Hist6ria do Brasil", 3& edição, pág. 490, o gran
de historiador, registra:

"Uma deputacão popular veio falar-lhe em São
Cristovão, pedindo a restituição do antigo Ministé
rio. "Tudo farei, disse D. Pedro, tudo farei para o
povo; nada, porém, pelo povo."

Ao receber a resposta, o povo declarou-se em re
volução e a ela aderiram pouco lealmente os três ir
mãos Lima e Silva, generais de muita popularidade,
e que deviam sua carreira- e fortuna ao Imperador.
A adesão do exército, objeto de desvelos e até causa
da impopularidade do monárca, pareceria quasi uma
traição e seria difícil ao historiador justificá-la,
Quando nem mesmo duvidosamente se pudera alegar
o reclamo de patriotismo.

Foi mandado o major Miguel Frias aos paços de
S. Cristóvão, á meia-noit.e, para buscar a decisão im
perial. "

É, ainda, Nabuco quem afirma que não foi na maiori
dade que amanheceu o prestígio dos cadetes. Eis o que êle
diz, citado por João Ribeiro, á página 492 da referida obra =

"A intervenção militar na revolúçáo de 7 de Abril
diz Joaquim Nabuco, era sumamente injusta, por
quanto o melhor amigo do Exército era o Imperador.
Pedro T, quaisquer que fossem as suas faltas, tinha
em relação ao Exército uma compreensão muito mais
clara da SUa necessidade e do seu papel do que a le~
gislalura cuja hostilidade o derribou. Ao liberalis
mo brasileiro a eficiência militar do Exército parece
sempre !'iecundária; a sua função primordial consa
grada a 7 de Abril e em 15 de Novembro é a grande
funcão cívica libertadora. No primeiro reinado nin
guém levou a mal sinceramente o malogro das armas
brasileiras no Prata, a série dos insucessos ligados
aos nomes de cada um dos generais para lá manda
dos. O historiador do reinado (Armitage) atribue
mesmo aos nossos desastres militares os mais salu
tarps efeitos na ordem civil. Segundo êle. a cons-
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tantE.' má fortuna das armas brasileiras produziu O
resultado de desanimar as vocações militare::; e de
inclinar as energias da geração nova para as carrei
ras civis, o que presservou o Brasil de urna completa
anarquia. "

-Não havia sinceridade na aliança da oposição
com o Exército. A própria defecção dêste será seve
ramente julgada mais tarde pelos que. se serviram
dêle para os seus fins. Pouco depois da revolução,
o partido que havia aproveitado a ação do Exército
em 7 de Abril só tinha um desejo: dispersá-lo, dis
solvê-lO, deportá-lo para os confins. A grande repu
tação da Regência será a de um estadista, o padre
Feijó, que revelou a maior firmeza de caráter na
repressão da anarquia militar, a qual sobreveio, como
se devera esperar, do pronunciamento do campo. Ba
seia-se sempre em alguma equivocação, e por isso
é efémero o pacto político do Exército com partidos
f''Xtr-l:'mos {> pl",ment0~ !,~yn!ll('ionário!'l. Foi 4'>~!>l\ "

primeira grande decepção do 7, de Abril: a de> Exér
cito, condenado, licenciado pelo partido que êle ti
nha posto no poder."

E prossegue, dogmaticamente, o nobre Deputado:
"O mais interessante é que o Sr. Medeiros Neto

parece não compreender que o episódio histórico re
presentado pela mabridade foi apenas a vitória da na
Cão conservadora contra êsse esboço republicano, den
tro do qual a Regência revolucionária e convulsa estava
preparando a ruína e a desagregação do pais."

Puro equivoco, Sr. Presidente. A vitória foi do Par
tido Liberal, com Antônio Carlos á frente, contra os conser
vadores, que estavam no poder e, em seguida, se orgiinizaram
também em partido regular. S. Ex. afirma completamente
o contrário, e acrescenta:

.. . .. a r-egência revolucionária e convulsa estava
preparando a ruína e a desagregação do país. n

Não tem razão S. Ex. A Regência não eslava preparando
a ruína do país. É lêr João Ribeiro, na obra citada, ás pá
ginas 511 e 512, além de outros historiadores.

Creio que, Sr. Presidente. foram êsses os fatos que S. Ex.
apontou no meu discurso como (sic) "contrariando a ver
dade", o que me punha em condições de ter praticado para
com esta Assembléia um ato de improbidade, de que não jul
go capaz nenhum de seus membros. Oulros fatos foram aqui
contestados, mas, prudentemente castrados á publicação,
como a invocação que fiz a Caxias, por intermédio de Tristão
de Ataíde. Há sobre o assunto uma conferência de Silvio
Romero, que põe em realce o seu papel na defesa da integri
dade do Império.

Jamais aquí voltarei, Sr. Presidente, para dar explica
ções sôbre acusações que tais. Peço desculpas á Assembléia
do tempo que lhe roubei. Espero, porém, que compreenda
a necessidade de dar êsse testemunho de aprêço aos que
acompanham os nossos debates, para não julgarem haja al
guém capaz de vir a esta tribuna estribar opiniões em do
cumentos, cuja veracidade e procedência possam ser contes
tadas. (Muito bem; muito bem. Palmcu. O orador é cum
primentada.)
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Durante o discurso do Sr. Medeiros Neto o
Sr. Pacheco de Oliveira, 10 Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Cristóvão Barcelos, 20 Vice-Presidente.

9

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação
pessoal; o Sr. Clemente Medrado.

O Sr. Clemente Medrado (Pa,.a e~plícação pessoal) •
Sr. Presidente, 81'S. Constituintes: .
Eu venho de uma região longínqua e obscura de nossa

P,ãtria, onde os raiôs aurifulgentes da civilização brasileira
se não se extinguem,pelo menos chegam em luz tenue e
bruxoleante, pois a minha ignota cidade natal, que se acha
muito além do último trilho da Estrada de Ferro Central
do Brasil, se ergue, modesta e acolhedora, lá onde se aplai
nou o último quilômetro da Rodagem tronco do sistema
rodoviário norte-mineiro, que o inesquecível e benemérito
Presidente, o SI' ~_ Olegário Maciel, com aquela sua alta sa
bedoria e superior visão dos verdadeiros proõiemas sdmi
nistrativos, poIftieos, sociais e eeon()mieos do meu Estado,
mandou se concluísse para que nóS, os que lá vivemos, não
continuássemos como exilados dentro da própria Pátria.

Cumpre-me, porém, de inicio aqui assinalar, Sr. Presi
dente, que estas referências que antecedem como um proê
mio ao objetivo principal do meu discurso, não são evocadas
apenas como meras e infantis reminiscências do lugar em
que se nasceu, mas lembradas para outras deduções e na in
tenção de atingir outras finalidades. Duplo fim insinuativo
elas devem ter em vista: primeiro, o do prejulgamento de
qual seja ° assunto que eu possa, porventura, submeter á
alta consideração desta Magna e douta Assembléia, assunto
que não pode deixar de ser restritivo pelo limitado hori
zonte de uma inevitável influência mesol6gica; segundo, o
da justificação dos motivos que se á minha palaV!.!!, faltam
as luzes dos conhecimentos hauridos nas fontes renovadoras
do direito constitucional moderno, onde fulgem os notáveis
ensinamentos de Kelsen, Preuss. Mirkine-Guitzevich. Al
calá e outros. para s6mente citar alguns dos mestres es
trangeiros, mais popularizados entre n6s, os leigos do Di
reito. não me pode falhar, Sr. Presidente, a autoridade do
testemunho intrinseca aos que sendo verdadeiros coopar
ticipantes, ou vivendo em intimo contato ao que se conven
cionou chamar realidade brasileira, só pode ter neste mo
mento em que louvável intuito cívico o. eleva á honra desta
tribuna para um 'Patri6tico apêlo aos Srs. Constituintes,
uma certeza inquietante - a de envolver o seu testemunho.
na inexpressão da sua obscura individualidade.

O SR. ABELARDO MARINHO - Acho que, posto o proble
ma nas condições em que o colocou, a autoridade de V. Ex.
é muito maior do que a de todos os autores, juristas ou ju
risperitos estrangeiros que acaba de citar.

O SR. CLEl\ffi.NTE MEDRADO - Muito agradecido á
gentileza do nobre colega.

Provindo, como estou acentuando, do interior brasileiro,
de uma região que pela sua centralizadora posição geográ
fica não seria descabível cognomiiiá-Ia também de coração
do Brasil; sentindo e portanto sofrendo os efeitos àa crueza
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da nossa triste realidade, em cujo meio nascí e me criei, e
dêle s6 me tendo afastado para a capital do meu Estado e da
República, no restrito tempo necessário aos elementares co
nhecimentos de humanidades e ciências, reclamados para o
meu doutoramento, e, em seguida ao habitat sertanejo me
retornando, ironia do destino - para receber novamente no
-começo da minha velhice, as mesmas impressões desoladoras
e angustiosas que eu sentira me amargurando a almá e o
coração nos albores da minha mocidade, quando doirado e
esperançoso aos meus olhos se desdoõraya o panorama
imenso da grandeza futura de nossa Pátria, eu.me sentirei
constrangido, Sr. Presidente, e do meu êrro me penitencio,
antecipadamente, se no apêlo que ora venho formular aos
81's. Constituintes, emb6ra através de toscas e confusas
imagens, descoloridas pela minha linguagem rude e franca
de sertanejo, eu, fugindo á tradicion~l paciência e á heróica
resignação das populações campesinas, fór injusto nas mi
nhas apreciações e deixar transparecer em sua plenitude a
revolta íntima, inata aos que convivem com os desherdados do
zelo beneficiador do poder público dentro de uma pátria dadi
vosa, com os que vivem ao léu da sorte a vida vegetativa
dos infelizes, insofismavel e logica -consequencia da nossa
inervante e defeituosa organização social e da nossa per-·
niciosa e avassaladora desorganização administrativa que
não s6mente vem permitindo, mas concorrendo, para que
milhões de brasileiros, além das nossas luxuosas capitais
se incapacitem á prosperidade econômica do país, cujas cri
ses êles dificultam e aumentam porquê .se anulam na sua
improfícua colaboração que, se por um lado, quasi nada
produz, pelo outro quasi nada consome.

O SR.. .AJ3ELAR.DO MARINHo - É num País nessas condi
ções que ainda há quem pretenda realizar a democracia li
beral!

O SR. CLEMENTE l\IEORADO - E porquê sou serta
nejo, e nasci no sertão, e lá, no sertão, fixei a minha resi
dência, provavelmente, por isto, Sr. Presidente, sou nes
se particular, como os míopes, que só vêm os objetos que
se lhes estão bem próximo, e por esta razão. nada ou pouco
mais enxergo além da nossa realidade objetiva, e, vejo por
prisma diferente o futuro grandioso de nossa pátt'ia, que só
pode se assentar na solução dos seus problemas elementa
res, que são os cómuns ás nações novas. e atrazadas.

Por isso, na tristesa humilde do meu recolhimento de
patri6ta, o meu espírito resignado de sertanejo que piamen
te crê que Deus é brasileiro, enquanto aguarda. o instante
bendito da sanção de leis que reivindiquem ás laboriosas
populações sertanejas os seus sagrados direitos de viver e os
seus vitais interesses espoliados, sabe sofrer, também sorrin
do, com riso amargo e trinte - é verdade - dos que no's
despresan e dos que são praticamente indiferentes ã nossa
sorte. Daqueles que se plasmam á semelhança daquele cele
bre personagem da fábula, que, seduzido pela fascinadora
atração dos conhecimentos interplanetários, sondava e per
queria com a sua lente os mistérios celestes, c tão embri
agado o fazia, que, levado pelo sedutor enlevo de ver, de
conhecer, de esmerilhar e de resolver os problemas de além
ou de tão longe, que nem siqueI' via o problema mais pró
ximo, o do al)ismo que se encontrava a seus pés, nada per
cebem em redor, e, por isso, vive~, sonhando, o milagre da
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solução dos problemas de uma nação nova e inculta no de
sespero de velhas nações clvilisadas.

Não possuindo, como acabo de dizer, Sr. Presidente, o
dom dessa telescópia, nem sendo um presbita intelectual, e
me catalogando, voluntariamente, entre os míopes, os que
pouco ou mesmo nada .divisam além da realidade brasileira,
que se tornou em nossa época niais do que em nenhuma ou
tra, um abismo insofismável aberto aos pés da nação, que é o
nosso grande problema, o problema mater da nacionalidade,
<:enuinamente brasileiro, clamando e desafiando urgente so
lução, eu me vou, Sr. Presidente, á poeira da estrada, pal
milhada por aqueles que acreditam que a grandeza presente
e futura de nossa Pátria ainda está, de fato, em maior parte,
11:1 dependência da solução dos' seus problemas mais sim-
ples e menos complicados. .

Assim, supondo, nunca será demais reclamar, repetir, e
proclamar que chegou o momento preciso de se restituírem
á comunhão brasileira e á vida econômica da Nação êsses
milhões de patrícios que dela se acham tão distanciados e
f:m inconteste contraste com a trajetória evolutiva da mino
ria civilizada e representativa do país, que o mais apres
sado confronto traz logo á nossa idéia, bailando á tristeza
dos nossos olhos, a lembrança de que êles são como um peso
morto que ela arrasta na sua cáuda, quando lhe deveriam
ser um formidável e propulsor elemento de progresso.

11:ste problema, Sr. Presidente, do aproveitamento da
terra e do homem, renegado a plano inferior, e que os nos
sos estadistas não viram, e se viram não cuidaram, e se
cuidaram não resolveram, porquanto a verdade é dura e
real e não faz mal que se repita:- os nossos estadistas in
felizmente sempre o foram e ainda o são, na sua maioria,
improvisados pelas altas posições que, oca:::onalmente,
ocupam, e, se por acaso, mal ou bem, conhecem as mais
cultas nações estrangeiras, comumente nada ou quasi nada
conhecem de vis'U da vida real do país, êste problema, Sr.
Presidente. não pode deixar de merecer desta douta e soberana
Assembléia, convocada em prol dos altos interesses da na
cionalidade, a'-melhor das suas atenções, pois se o aband(}no
em que jazem as populações sertanejas, modestos e desconhe
cidos, obreiros d agrandeza da Pátria, se explicava pela igno
rancia do passado já não mais se justifica o protelamento da
sua solução pela imprevisão do presente.

A nossa Constituição precisa dêle não sómente tomar
conhecimento, mas lhe fixar diretrizes ou normas bem cla
ras e que impeçam, desde já medidas' protelatórias na sua
futura execução.

:É o problema da terra e do homem, quasi sempre o
mesmo, invariavel nos seus quadros e na sua vida no vasto
"hinterland" brasileiro.

O SR. MÁRIO CHERMONT - A figura que V. Ex. apre
senta pode extender-se a todo o Brasil. Conquanto de aspecto
regional, por isso que V. Ex. está se limitando ao sertão.
ela deve ser extendida a todo o país.

O SR. CLEMENTE MEDRADO - Muito me honra o
aparte de V. Ex. Estou me cingindo ao aspecto regional
porquê dele posso dar o meu testemunho pessoal.

O SR. ABELARDO MARINHO - Aliás, V. Ex. está sendo
verdadeiro em todas as direções.

O SR. CLEMENTE MEDRADO - Muito me honra a be
nevolência do nobre colega. Mas a terra e o homem,
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até hoje abandonados, não podem e nem devem assim conti
nuar porquê êste, já agora, aos acenos das campanhas libe
rais que vêm vitalizando a nacionalidade, não se conformará
jámais, ao viver ~da vida inferior a que fôra renegado.

Ao demais, é preciso frisar ou se levar em conta que os
sertanejos já se vão emancipando das influências estreitas
e coloniais que presidiram a sua formação material e espi
ritual. Conscientes do seu valor, da capacidade do
seu Dodel' e dos seus sagrados direitos de viver, antevêm o
seu novo porvir ê anseiam por vida melhor, por medidas
mais humanas, que encerrem a chave solucionadol'a dos seus
probIemas econômicos, culturais e políticos, por medidas que
os elevem ao logar que de direito lhes compete no seio hon
Tosa da Nação, de que aspiram tornar-se fator imprescindí
vel da grandeza do seu presente e do seu futuro.

As populações do nosso "hinterland" mais do que qualquer
outra, de olhos fitos á magnitude dos elevados ideais que
orientam O~ c1pc::t.inos desta Casa, aguardam, Sr. Presidente,
que Se lhe chegucr:1 também., o salutar amDaro da gran
de obra econômica. social e politica que aqui se vai ou se clev~
realizar, reparando injustiças e reivindicando direitos, Dela
grandeza da Nação, pela segurança federatiVa; pela integri
dade da Pátria e, sobretudo, em bem da fraternidade de todos
os brasileiros.

O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. está chamando a aten
ção dos dirigentes nacionais para homens dos quais êles s6
se lembram quando cogitam do recrutamento e aos quais s6
vêm por intermédio dos agentes do fisco.

O SR. ABELARDO MARINHO - Homens de que, em grande
parte, êsses dirigentes se dizem representantes dirétos, de
acordo com a ficção da democracia liberal.

O SR. CLEMENTE MEDRADO - Num trecho .do meu
discurso, há referências que l'elembram o pensamento do no
bre Deptuado Sr. Arruda Falcão; essas referências - vou
adiantar - são do Chefe do Govêrno Provisório

Ninguém, nesta Casa, ignora, Sr. Presidente, e sobeja
mente é conhecido pelos luminosos espíritos que const.ituem
esta Magna Assembléia, a que tenho a honra de pertencer
como prova de que os modestos têm aqui o seu lugar, que a
grande Nação Americana, os Estados Unidos da América do
Norte buscaram, também, em dado momento da sua vida, um
dos maiores fatores do seu inegável e extraordinário progres
so econômico em um inteligente amparo ao interesse dos seus
agricultores.

Da exposição do Sr. John C. Cootburn, á American Aca
demia of Politica! anel Social Science of Philadelphia, e in
serta no livro de A. Tôrres, vale apena relembrar os seguintes
tópicos:

"Foi principalmente no interesse da agricultura que a
esfera da atividade do Estado se desenvolveu.

O progresso da sociedade e a prosperidade nacional de
pendem do lavrador; e, por isso, organizamos as nossas ins
tituições de modo a tomar-lhes a profissão a mais proveitosa
possível. Se o fazendeiro prospera, toda a população pros
pera também: o médico ... recebe seus pagamentos, o lavra
dor tem o seu salário elevado, e todo o mundo partilha da
prosperidade geral. A lavoura é, assim, a parte da população
por cujo bem estar velamos com mais interesse"'.

E, após ter falado das medidas protecionistas aos agri
cultores e á sua produção, assim Drossegue:
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..Antes de haver o Estado tomado esta iniciativa. o peque
no fazendeiro e o lavrador eram impotentes para atingir os
mercados, apesar dos muitos pedidos de suas producões, por
causa das altas taxas de fretes e de seguros. tão grandes, que
praticamente os excluiam do comércio."

Mais adiante. depois de encarecer as medidas que foram
postas em prática, exclama:

"Não compreendemos que um govêrno possa t.estemunhar
indiferente ao espetáculo de um grande número de homens
desempregados", etc.

Em seguida, continua falando da organização adotada.
"sob cujos auspícios os lavradores prosperaram", para, final
mente, concluir: - "se depositardes as esperanças do país na
prosperidade do lavrador, torná-lo-eis mais eficiente".

Não entro, Srs. Constituintes, no mérito apreciativo dos
processos que lá se adotaram, porquê não desejo, me
alongar demasiadamente nas considerações do assunto que me
traz á tribuna, tão pouco me desviar da órbita a que
me cingi no meu desprestigios(} discurso, que, á hora em que
desce ao plenário o Substitutivo Constitucional, é bem um
grito de suprema exortação, rogando ao alto sentimento cí
viço de VV. EEx., visando, principalmente, lhes pedir leis que,
não fugindo á ideologia dos grandes princípios, sejam práti
cas e acessíveis á vida atual do país, de cU.ia realidade obje
tiva, com o meu desvalioso testemunho, tento aquí relembrar
um dos seus multiplos e dolorosos aspectos. na impossibili
dade de, por outro instrumento mais elucidativo, poder cola
borar na grande obra que a sabedoria de VV. EEx. vêm
cuidando e vai organizar, pela qual a Nação inteira anseia,
sofregamente, e pelas suas vozes aut.orizadas e diferentes,
que nos chegam de todos os quadrantes de nossa Pátria, ela
se nos afirma a sua confiança, o seu apóio e as suas confor-
tadoras esperanças. -.:::~

Ao IMo de outros problemas que têm preocupado a aten
ção desta Casa. como o problema da emigração. o interes~e

das Classes, o do Exército. o das Milícias estaduais, etc. e
tantos outros que desta tribuna vêm sendo inteligentemente
ventilados, o pl'oblema do aproveitamento, conciêncioso e in
teligente, da tel'ra e do homem dos nossos sert.ões, nunca. será
demais aquí ser focalisado, discutido, estudado, sobtorlos os
seus aspectos, o econômico. o social, o cultural. o higiênico e
O político.

Resolvê-lo é cumprir-se um dever de alta fraternidade.
de inagável filantropia política. que, afastando o perigo de fu
turas rivalidades. vai, sabiamente. concorrer para uma sólida
estabilidade do regime federativo entre nós.

O SR. ARRUDA FAJ.cÁo - O projeto de Constituição .lá
inclue a obrigatoriedade do ensino ao adullo. Seria o caso,
agora, de uma camn:mha intensa de alfabetização do serta
nejo, por todo o país.

O SR. CLEMENTE MEDRADO - Perfeitamente.
O SR. ABELARDO l\IARlNHO - Com a sindicalização obriga

tória se poderá dar um grande passo nesse sentido.
O SR. CLEMENTE MEDRADO - Prodigiosa terra,

abençoada região é aquela de onde eu venho, Sr. Presidente,
que embora insulada .dos centros civilizados do país. por
falta de vias de transporte e de meios fáceis de comunica
ção; menosprezada nos alto "'Concertos" político-administra
tivos do meu Estado, "o que hoje se, chama reajustamento'"
e, por isso mesmo, sempre esquecida na partilha dos favores
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oficiais; tanto no seu passado como no seu presente quasi
sem vozes que a defendam com altivez e patriotismo nos
seus direitos mais elevados e irrefragáveis, nas suas razões
mais justas ou nas suas aspirações mais legítimas, - a
vasta região nordestina de Minas Gerais, com uma área su
perior a de alguns Estados da nossa Federação; dotada de
espiendidas e inúmeras possibilidades econômicas; digna
entre as mais dignas de que para ela se voltem não somente
as vistas do poder público estadual, mas as do próprio po
der da União: - tão prodigiosa é a riqueza de seu chão
mirifico, onde jazem á espera de explorações inteligentes e
oportunas diversos minérios de valor, pedras preciosas, dia
mantes, mica, ferro e ouro; - tão farta e exuberante e pro
missora a sua policultura que a torna inesgotável celeiro de
.axtensissima faixa dos territórios miuc-iro e baiano; - e tão
adiantada a sua pecuária, que em seus rebanhos se ostentam
avantajados especimens das raCas mais importantes que
possue o País, - fôrça é dizê-lo, nem é exagêro confessar,
;:5r. Presidente, que a-peaar-de tantas dádivas naturais e
das vitórias oriundas do grande esfôrco e do patriotismo dos
nossos patrícios que lá vivem, lutando com o seu comércio,
com a sua lavoura e com a sua indústria, a se evoluírem
ainda sob obafejo de uma incipiente civilização humana.,
jamais leremos aquele vasto núcleo de brasileiros como efi
ciente colaborador da grandeza econômica, política e social
da Nação, se outras normas, mais sabiamente abrasileiradas,
não forem aqui traçadas, com bases mais práticas e mai:o
humanas aos nossos homens de govêrno, u~ra que orientem
o povo brasileiro por outros caminhos - que não os até
hoje percorridos.

E como esta região dadivosa, que, em síntese precipitada
e falha, ora esquematizo á boa vontade da compreensão dos
que me ouvem, quantas e quantas outras, sem conta, em
igualdade de condições, por êste Brasil em fóra não Se mul
tiplicam esquecidas e mais do que esquecidas, inutilizadas
para uma vantajosa, útil e compensadora cooperação á
grandeza econômica do País'?

Mas, em contraste frisante com a exuberancia prodigio
sa de uma terra tão farta e tão rica, está o homem, o brasi
leiro abandonado, á mercê do seu triste e doloroso destino,
sem assistência moral e material de espécie alguma, igno
rante, imprevidenie, resignado e á margem, completamente
á margem de iniciativas que lhes mostrem o facies superior
da vida, seduzindo-o para um viver mais amplo, confortâvel
e líti!.

O substitutivo baixa ao plenário. SUTsum corda!
.s necessário, pois, Srs. Constituintes, que a alta sabp

dO"i.'ia de VV. EEx., filtrando as suas excepcionais faculda
des de investigàção ao traçar as diretrizes da nossa futur:,
Carta Mágoa, as quais vão levar o povo brasileiro a autI-ai'
perspectivas mais amplas e prometedoras de mabres feli
cidades, onde se divise apenas uma grande PátI'ia, mãe ca
rinhosa para todos e não como a temos tido, - pr1diga para
uns, para a terra ou a zona daqueles que a política põe ás
mãos as altas posições ofic.iais; avara para as outras, as que
não tiverem esta ventura ou oportunidade, não tracem os
rumos políticos, administrativos e sociais da nação, Eim uma
carta Mágna, idealística e doutrinária, delimitada por textos
frios de leis, dignos de figurar entre as mais belas, e adian
tadas constituições do mundo e navegando com gal~ardia
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entre os mais complicados problemas internacionais, mas,
talvez, por isso mesmo, tornada inadaptável ao nosso meio
ambiente e da nossa vida objetiva, automaticamente, distan
ciada porquê, haurida á cultura milenar das nações mais
cultas, pouco se nos poderá falar de nossa Pátria, cuja :rea
lidade não espelha, porquê não a estudou, não a viu e nem
a sentiu, na eloquência dos seus grandes problemas rudi
mentares.-

o SR. ARRUDA FALcÃo - Permita uma interrupç.ão.
Quando aprecio, na Avenida Rio Branco, o fausto com que
vivem os plutocratas da cidade, á custa,. evidente das contri
buições do sertanejo distante, fico penalizado da sorte dos
nossos homens do interior I

O SR. CLEMENTE MEDRADO - Muito me honra o
aparte de V. Ex.

Devo e preciso assinalar, Sr. Presidente, que não me
move e nem aninho no meu espírito o mais leve resquício
de vaidade ou a pretensão irrisória de querer dar conselhos
aos que s6 me podem dar liç.ões, ou de pretender censurar
os atos daqueles em cujas aoões o meu espírito colhe belos
ensinamentos cívicos, mas, apenas, trazer a VV. Exs., na
hora em que, sob os auspícios de suas notáveis experiências,
se prepara o grande monumento jurídico da Naç.ão, a voz dos
brasileiros dos nossos sertões, que de lá nos acompanham
espiritualmente, elevando as suas preces a Deus, para que
o nosso novo Pacto Constitucional seja luminoso como sol,
que leva aos lares mais humildes e ás choças mais afasta
das de nossa terra, os salutares efeitos inerentes ao milagre
vivificante da sua luz.

O SR. ABELARDO MARINHO - A medida elementar seria
a organizaçüo do trabalho em todas as suas modalidades.

(\ SR. CLEMENTE MEDRADO - Estou de acôrdo
também.

Se.ia, assim, li. nossa Constituição um monumento de
alta cultura e não somente abrigo de iluminadas teorias, dou
trinas e ideologias diversas, capaz de assoberbar a sábia
opulência das nações mais cultas, mas também irradiando
nela o traço prático dos atuais constituintes, que, no silên
cio de suas bibliotécas, nüo se empolgando "a leituras de
livros que pouco lhe falam da sua ignorada pátria", na frase
do meu colega, o 81'. Professor, Deputado Mata Machado,
leram também o livro aberto aos nossos olhos. da nossa vida
real, e por isso foram maravilhosos refletores, que, sentindo
a. vida faustosa dos nossos centros civilizados e opulentos,
previram ao Brasil grandioso do futuro os problemas agi
gantados que ora perturbam o presente das velhas naç.ões,
mas pressentindo também o Brasil infeliz de aquém das suas
capitais, o Brasil hospit.al dos médicos o, nosso Brasil so
fredor, o Brasil primitivo do poeta - "ainda puro como
nasceu" - e que para seu progresso ainda tem "no seu ca
valo a aza que Deus lhe deu"', nele também pensou e, para
êste Brasil, assinalou um cantinho próprio para VIver e pros
perar.

Sr. Presidente, nesta hora excepcional para a nação
brasilei'ra, que ela caldeando as suas energias mais puras,
de armas á mão, reivindica sagrados direitos, um único
pensamento nos deve animar: olhar o Brasil e para o Brasil,
tal como é, pobre, na sua -dolorosa realidade, sem educação,
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sem higienização e com milhões de brasileiros analfabetos,
sem nenhuma organização técnica capaz de facilitar o seu
desenvolvimento intelectual e material fora dos seus cen
tros civilizados.

O Brasil não é, infelizmente, tão somente, como São
Paulo, explendor da nossa civilização, com as suas fábricas,
o seu comércio e a sua indústria, já ansiando po!"
normas político-sociais em grau da mais elevada civilização.
O Brasil não é, infelizmente, a Capital da República, esse
maravilhoso conjunto em que a mão da natureza e a inteli
gência humana esmerando-se no máximo da perfeição, rea
lizaram-na, não somente para o extase do nosso orgulho
cívico, mas para que o estrangeiro ou quem quer que
aquí aporte, faça, de relance, uma idéia grandiosa e per
feita da terra maravilhosa que Deus nos deu e do futuro
esperançoso do Povo que a possue.

O Brasil, 81'. Presidente, é bem ainda o comple.~o de
regiões distantes onde os nossos patrícios, afrontando obstá
culos de toda a sorte, vivendo uma vida miserável. sem
teto, sem saúde, sem ambição, incultos e nada· conhecendo
além do desconforto de sua pobreza em contraposição fri
sante com a civilização opulenta e requintada dos grandes
centros, como maior cooperação do seu progresso, só possue
a ajuda milagrosa da natureza, correndo em parelha com o
auxilio peculiar á energia serena, á inteligência, e, sobre
tudo, á resignação e ao caráter do nosso povo e da nossa
raça, pois, os poderes públicos nacionais, como se se orien
tando pela máxima de que - "longe dos olhos, longe do co
ração", tem sido, monstruosamente, avaro na distribuição
dos benefícios públicos, olvidando, por completo, a gente
simples e boa que habita os nossos longinquos sertões.

Foi tendo em vista, Sr. Presidente. êste passado de fa
lhas dos poderes públicos nacionais, verdadeiro crime de leso
patriotísmo, asfixiante e atentatório aos direitos sagrados dos
nossos patrícios do interior, mais do que abandonados, á
mercê da própria sorte, porquê lá vivem obstados, em sua
evolução, por leis que não condizem com a nossa realidade
e com impostos vexatórios e descabidas exigências, sufocando
e matando as suas modestas iniciativas; foi, repito, Sr. Pre
sidente, tendo em vista esta perniciosa anomalia da nossa
deficiénte organização social, econômica, administrativa e po
lítica, que me permito, no desempenho do honroso mandato
me confiado pelo eleitorado mineiro, louvar, publicamente,
ostensivamente, as brilhantes orações que tem sido aqui
pronunciadas sôbre as discriminaçõ,es das rendas púbIi~as.

O inconfundível relêvo, 81'. Presidente, que, para mim,
representa o magno problema da discriminação das nossas
rendas públicas que tão grande é para os altos interesses do
país, foi que venceu a timidês da minha desvalía, me mandou
a esta tribuna, no intuito louvavel de pedir aos ilustrados
Constituintes, que honram esta Assembléia com o fulgôr das
suas inteligêneias e o ardor do seu civismo que meditem, es
tudem e esmerilhem, acima de todos os interesses políticos
ou regicmais, este magno assunto, que, inegavelmente, cons
titue um fatôr primordial do desenvolvimento e da. seguran
ça da nacionalidade.

Não nos iludamos, Sr. Presidente e 81'S. Constituintes,
sem uma patriótica e regular discriminação de rendas pú
blicas, êntre a união, o Estado e os Municípios, consultando
os seus interesses, equitativamente, de maneira que o inte-
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resse de um não absorva, ou anule, o interesse do outro, não
teremos por muito tempo a existencia do Regime Federativo,
entre nós. Sem independencia econômica, pouco ou nada va
lerão as autonomias estaduais e municipais nas quaIs se
assentam a estabilidade do regime federativo.

Sinto que não estão fórn. de propósito as pálidas consi
derações que venho, mediocremente, abordando nesta Casa,
onde se encontram várias autoridades no assunto, mas que
terá de ser agitado no plenário desta Assembléia, debatido e
discutido, pois já se divisam, bem nítidas, aqui dentro, as
correntes de opinião, que se formam, e vão tomando vulto,
sob a rubrica de "centralizadoras" de "descentralizadoras".
das nossas rendas.

Dai o extremísmo consequênte, que se teme, dos que
tudo querem para a União e dos que tudo querem para os
Estados.

Que a vaidade humana eMa lugar ao bom senso do
patriotismo afim de que a nossa Constituinte cumpra, sere
ramente, o seu dever, não somente definindo, claramente, a
competêncIa dos poderes da União, do Estado e dos Municí
pios, mas lhes regularizando as ações porquê si numa per
feita. discriminação de rendas também se assenta, economi
camente, a estabilidade do regime federativo, ela traz ainda,
consigo a base prática, segura, insofismávc! que vai solucíonar
quanto antes possível, a aflitiva situação, o mimentoso Pro
blema da Realidade Brasileira.

Sem uma equitativa distribuição do rendas, jamais se po
derão salvaguardar os interesses que, em determinadas z.:>nas,
são fatõres impulsionantes de suas expansões econômicas, os
seus surtos de progresso, e, em outras, vão corrigir anoma
lias e vícios divérsos de tributação que lhes tolhem e atrofiam
promissoras iniciativas, indispensáveis ã sun evolução.

Que os "centralizadores" das nossas rendas não vejam
apenas o interesse único da União, que poderá ser, ocasional
mente, como certos países que, embevecidos pela acumulação
de suas riquesas ou por gastos faustosos e determinadas rea
lizações esquecem os filhos á miséria, sem educação moral
e física e se criando longe de um puro amõr filial, que com
preenda a aventura ou sua existência. Os Estados e muniei-.
pias, estes principalmente, devem ser para a União como os
filhos que os pais impulsionando a sua índependeneia moral
e o seu triunfo econõmico vão depois se constituir o orgulho,
a pás, o conforto da sua velhice, o ampáro, a segurança do
seu lar e da sua descendencia.

Contribuir-se para que os estados e os municípios, assim,
cresçam e vivam, unidos e prósperos, é obra d() alto civismo,
que não pode escapar aos elevados objetivos da nova Carta
Magna, que, nesta hipótese, vai, inquestionavelmente, pro
porcionar o fortalecimento, por meios práticos e reais, dos
laços morais que unam as unidades federativas.

Os municípios, como os Estados, não podem ser destituí
dos de rendas fundamentais á sua vitalidade, porquê são os
municípios as primeiras portas onde chegam os clamores de
suas populações, porquê constituem êles o primeiro degrau
do poder público, onde, mais de perto, se sente a tristesa da
realidade brasileira, observando-se quotidianamente gerações
e gerações dos nossos humildes patrícios se inutilizando por
falta de instrução.

O SR. CARLOS REIS - Rendas essas que foram, :lté então,
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absolvidas pela politicalha. O que os municípios rendiam,
era gaslo em fa::er eleitores.

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - O mal é o seguinte: os muniéí
pios têm dado tudo á União, que lhes arranca tudo e não
lhes dá coisa alguma.

O SR. CLEMENTE MEDRADO - É o que vou de-
monstrar.

(j SR. ACÚRCIO TÔRRES - Não tenho razão?
O SR. CLEMENTE MEDRADO - Inteiramente.
Prossigo, Sr. Presidente. São êles, os municípios, que

vêem de perto os seus lavradores e operários se extinguindo
anemiados pela opilação, disseminados pela malária, depau
perados pela sífilis e por out.ras moléstias, que se espalham,
á vontade, pelo sólo pátrio ...

O SR. CARLOS REIS - As comissões sanitárias, organiza
das até hoje, nesse sentido, não têm dado resultado algum,
pelo menos no Norte. E, entretanto, a Comissão Rockfeller,
que é estrangeira, tem prestado os melhores serviços.

O SR. ABELARDO MARINHO - Deve o nobre colega, pelo
menos, fazer justiça no seguinte ponto: as missões sanitá
rias brasileira s, em loda parte onde têm trabalhado, aca
baram com a febre amarela, enquanto a Comissão Rockfeller,
que trabalha no Brasil, há 13 anos, ainda não conseguiu. A
V. Ex., que fez elogio retumbante á Comissão Ro~kfeller,
peço assinale isso.

O SR. CARLOS REIS - No meu Estado, ° impaludismo
continua a grassar.

O SR. ABELARDO MARINHO - A Comissão Rockfelier não
cura impaludismo. O elogio é fora de propósito.

O SR. CLEMENTE MEDRADO - Chegarei lá. Pt'ço aos
nobres colegas a fineza de acompanharem o meu discurso.

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - No meu Estado, pOSs.) citar os
municípios de S. Gonçalo, Cabo Frio, Iguassú, Friburgo,
Cantagalo e Itaperuna: ~e a União, em vez de tirar, como se
pretende pelo projeto de Constituição, 10 % da renda para
a instrução e saúde públicas, deixasse, naqueles municípios,
10 % da renda federal, que êles produzem, os mesmos se tor
nariam prósperos e florescentes, porquê o produto dessa
renda não é gasto em politicagem.

O SR. ABELARDO MARINHO - É uma interpretacão de
V. Ex., que merece estudo mais detido.

O SR.. ACÚRCIO TÔRRES - Quanto a esta questão de di
nheiros gastos com politicagem, não podemos nos ater ape
nas aos municípios. Há muitos Estados cUjas administra
ções lançam mão do erário para a politicagem, sendo sabido
que os dinheiros públicos têm servido á politicagem da pró
pria União. c

O SR. CLEMENTE MEDRA.DO - São os municípios QutJ
assistem, impotentes, o desmoronamento das nossos rique
zas naturais por falta de irrisórios recursos financeiros .•.

O SR. MÁRIO CHERMONT - A propósito, observa-se que a
porcentagem consignada por muitos municípios nos respecti
vos orçamentos não chega para as necessidades previstas, o
que leva as comissões médicas locais a exigirem, natural
mente, contribuição maior. Desatendidas, ficam impossibili-

c. tadas de agir. Eis o que contribue para agravar o mal.
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o Sl\. CARLos REIS - Os municípios que não têm renda
para se manter nâo devem existir, devem desapat'ecer.

O SR. MÁRIO CRER.MONT - Há evidente disparidade
entre a proporção orçada e as necessidades locais.

O SR. CLEMENTE MEDRADO - Neste ponto, V(lU dis
cordar de V. Ex., meu nobre colega. Sr. Deputado Carlos
Reis.

Finalmente, são os municípios os que vivem, em grande
maioria, minados de um doloroso cepticismo, porquê não sabem
se a migalha de algum benefício que lhe dá a União é conse
quência de um. direito ou o favor de uma esmola, porquanto
os poderes públicos oficiais da Nação quasi sempre só lhes
ouvem os reclamos ou os apêlos - nas suas épocas calami
tosas, nas horas das suas catástrofes, no horror das suas epi
demias, no arrazamento das suas enchentes e na miséria da
sua fome.

Eu· falo, Sr. Presidente, com alma amargurada de brasi
leiro e de sertanejo e, tomando como paradigma a região em
que nasci, cuja vida intima conheco, de perto, nos seus sofri
mentos, na sua piedosa resignação e no seu exaltado patrio
tismo.

Na vasta região norte-mineira, cuja área abrange 185.553
quilômetros quadrados, habitada por uma população estimada
em L 297 .511. habitantes, conforme os ú.ltimos dados estatís
ticos de 1933, e compreendendo apenas os Municípios de:

Nome Quilms. quad. Habits.
i Ara'Ssuaf . . . . . . . . 9.758 N H L 693
2 Bocaiuva .. ,............... 6.478 C 40.744
3 Brasilia . . ..........•...... 8.860 N 66.132
4 Brejo das Almas 4.183 N 25 .775
5 Capelinha . • .. . 3 . 325 E 28. 739
6 Espinosa • . .......•........ 2.565 N E 24.071
7 Fortaleza . . .•.............. 2.717 N 26.722
8 Grão Mogol . 13.033 NE 90.134
9 Coração de Jesus.............. 6.516 N 60.404

10 Itamarandiba • • ...........• 3.992 E 34.423
11ltambacuri . . 15.149 N 54.228
12 Januária • . 16.093 N 60.779
13 Jequitinhonha. . 14.906 NE 104.306
14 Malacacheta . . .. 2.862 L 34.183
15 Manga . . 9.247 N 19.787
16 Minas Novas . 6.020 N E 72.296
17 Montes Claros . ..........•.. 7.557 N 73.832
18 Pecanha . . 3 t 695 L 73.022
19 Rio Pardo. 12.176 NE 62.648
20 Salinas . . 6.678 NE 78.872
21 Santa Maria Guassuaí 7.754 L 37.117
22 São Francisco . 7.219 N 28. 177
23 São João Evangelista 1 .685 L 28.805
24 São Romão . 22.970 N O 23.514
25 Tremedal . . .............•.. 6. :I. 04 N E 29.867

ao todo vinte e cinco as municipalidades, estas na sua totali
dade, dentro dos seus parcos recursos financeiros, não podem
atender ás necessidades inadiáveis e imprescindíveis dos seus
municipes. As suas riquezas naturais lá estão carecendo de
um trabalho produtivo e renovador, as suas termas ignoradas,
os seus produtos agro-pecuários continuam ansiando por um
escoadouro e mercados em que as despesas decorrentes do
penoso transporte não consumam inteiramente o preço alcan
çado.
VOLUME XI U
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As suas iniciativas comerciais e industriais, etc., vão
se evoluindo alí, vagarosamente, á esperança de que os po
deres oficiais do Estado e da União, que lhes deixam aban
donados, mais bem avisados dos seus deveres patrióticos,
não continuem lhes atrofiando a sua expansão econômica
com um sistema tributário exagerado e imprevidente qué
ás Municipalidades cria um ambiente sui generis e de'mal
estar junto ao clamor dos seus municipes.

Ambiente que obriga as Municipalidades, por mais es
crupulosas que sejam e por maiores que sejam as suas neces
sidades financeiras, a ouVir estes reclamos e, sob pressão
dêles, o!ganizar o sistema tributário municipal, quasi sem
pre irrIsório, prejudicado, falho e inútil.

Quando prefeito do meu Município, lembro-me hem, o
interêsse feder-ativo que tem aos outros prioridade, cho
cando-se com o da minha Municipalidade, foi· atingí-la por
um arremêsso extemporaneo de uma dessas leis. .

Uma lei do Ministério da Fazenda, sôbre a indústria de
laticínios do País, atingiu em cheio a indústria nascente do
queijo e do requeijão, .em meu município, obrigando os pe
quenos fazenàeíros a fechar as suas fábricas, afastou, indi.
retamente, um grande número de contribuintes. das rendas
da Municipalidade, :porquê, diziam, eram pesados OS impos
tos federais e não convinha, pois, tentar a indústria.

Há uma outra, do Ministério da Educação, respeitante
ao ensino. O CônegO Jerônico Lubim dirigia o Ginásio de
Salinas, que ali, com o auxílio único da Municipalidade, se
fundou. Certo dia \Tai êle á Prefeitura e me diz: "Dr., na
Bélgica é diferente; não se paga tanto para ensinar leitu.
ras; as outra$ despesas do Ginásio eu passo pagar, porém,
as do govêrno são muito altas." E, abanando a cabe({a, en
tristecido, acrescentou: "Sim, é impossível; há muita des
pesa de fiscaHzacão!" E lá se f<;ü o Ginásio, que surgiu com€}
um sonho PQlcro de idealismo, ao advento da ReV'oluçã()
de 301. ..

Agora, uUla outra interessante do Ministério da Viação:
- Salinas é uma das :rnelhol:"es cidades daquela zona. O
Municipio, que apresenta a originalidade de só -possuir doiS
.estrangeiros, dois padres belgas, tem uma população de
78.872 habitantes, sendo que a do Distrito da sede é de
44.221 habitantes. Tem jardi:rn, luz elétrica e a única na
quelas paragens cOm um serviço de abastecimento àe água
potável á cidade. llá quasi um ano inaugurou-se a. sua ro
dovia e a sua população vibrava ainda sôbre ° entusiasmo
da alegria advinda dêsse melhoramento e sonhava com seu
correio de automóvel, em substituil}ão ao inadequado, que
lá ainda temos, - transporte a cavalo, - fazendo-se em
quinze dias, mais ou meno..c:;, o que se poderia fazer em
quatro ou cinco, quando se lhe foi anunciado: "A .Agência.
local não entregaria mais a domicilio os seus telegramas.
Quem os quisesse, lá fôsse indagar". "Rogos, pedidos, protes
tos da imprensa local, da capital mineira, e creio que do
Correio da Manhã, desta Capital, de nada serviram.

Levei, pessoalmente, há dias, um pedido da população
salinense ao grande Ministro, Sr. José Américo, que. me
prometeu proVidências e me apresentou ao ilustrado DIretor
dos Telégrafos, o Sr. A. junqueira Aires, que está estl!-
dando o assunto cuidadosamente. E, quanto a esta anomalla
da não entrega a domicílio, dos telegramas, não se trata~
de uma medida local, mas apenas o resultado de uma leI
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geral da Reparticão. Devo acrescentar que estou confiante
na ação do Ministro José Americo, que é filho também de
uma região sofredora, e do seu ilustrado auxiliar, senhor
Junqueira Aires, um moço patriota, que leva a sério as jus
tas reclamações que se lhe fazem.

Os Ministér-ios da Agricultura e do TraDá1nd,~;rlií ni'inha'
gestão prefeitural, não fizer.am,bemTnem/m:Ql:~';áb,Bieu~Mu

nicípi~~ ]fo.r;nos bpns desoonhecidos quando inão"'lenWTadós
pl:l~a.:,~n.ç.};\~i!':(fQrI~m,la.sJ:estatí$t1cas~:' '''',I, "1 ",~ "c:; :: ,'<::',f::
_;'!: ReJemJ:>rp; lig~~ralPente" estes: ;:fat~ não-~ara:·~crim.rn:à:ê
Ql1"I{lr:i.~ic,a.r, rw~~:lqU~::,Q;ue: seja;, 'pois· 'nem.: ·~iqti.er: "re1ê'Inblio'
<.tu~~$: .. ,e~.a,q1: o.$..\g~stt>.re~ àas::pastas·;emireferên'ciai.l.A·nossâ
V;~ç?J'.e~~I.H~e~,,tem: sido ,uma só ;,os:pod'eres:estad1ia~s;óü
federais acham sempz:e;:mái, i:ustas:;as: nessas'''I'oolamácõ'es; e:
s('l r~p)~~~a.m ~~~ffi~ g~s~p~~s' ,de: 1Ilte.:!;J:(:lê"'~~as;: porémkinf-eliz
mente, nunca fem verba. ir .'/ .. ;, ,.' ,::'::

"',' :9s~ :2~.;,lAu~~jl\i.~s ~ga~o$", qu~,conjuntamen~e r,C< .com 'o
~~nIéíp'~o:A!'l ') ~~6Wo,:.qtgP.l,: I:orma;va,IDI'p" an~igo:,';7Q; distrito
e1êitot'ar'e" que façb mençao, Citando a1)enas os mais,.liga..
~Cl~. ,á. p;1i~l1~. z9P.,~....:y~v~m:;quas~ ,~!ldo!, ~l3., ,~~sp:l~ fo~maj em
coroplet'O desamparo .db:;alws; poderes oflClals, .e, em 11:lt~
óoti.l:ín1:úl ~\' iúé1ernéiité, 'com:;õs';bbstactl1ôj' ',n:at~rais; que:re~,
târôa:rir ó"~'eií'; "fb!h'êsso: I;::. I,:'.' "': "" ,,;.: ' ":....,' ,',

~', -·~'1.tin:'t'od)t .f ~â? ~~~N~irií~':~onil·. ',de :,1.'85 ~58~: .q~íi6Inetr9~
qUádr.âddS; r; em' üfuá!"" ôpulaçãQ. ·d.é 1-1. ·::l,95. ::5.H.. hli.bitá.n~:ese
eo'rii;:niriá" áre'a ?éaBb '~e' bÓm'j)'ottar 9:'Se'r1Üpes~· ..i A1àgÔa,'S, ',4,
Espíritti'2Saniqi/;3~ParáfD~~,~2~P.erl1:â:i::iUjucos/'4' :Rii;dê'J~
nÉm·o; 4 'Rió'lGHHuÍé' 'd'ó'.;N:orte; i .,~ melO .~'ae.ará; '2,Sà.nta:~":
táTiI{à~':;étê:\ JjitÇr"'.~;, eS'táJ ·r:egião::~!i:;li~.a' :po~iue,~ diiie. 'fale,:da;,ci;V,í-;
l'iz:lçâo "é~ da 'filántropiá' ']jrasHeirá's,' 'pois" aUiiiàó ~'(à,~sttl~Q.
não possuem aH o:rganízação hospita,lar d.e .~$;p.é.ciê', j~lgpma;
nâo'tênrÚ'in· g~'iásio;I\J.Th .'P~tfi!llã:tb;- unFe:stabeléêipH~íit() ·agrí-.
éola·· ínstrtltivóÇ! r;1ifu::t !'fâZ'érrd!r' 'íribClêlú, '. 'etd;J'"párà' 'o .li1ri,pâro
dêsses 'milhârêS' itlê":nrasifeírôs~ qü~;'!béJ1\ oU:~riiàl, ,'C.âncorreiri
para>a fprtuJia: ~g'el'ãl'.aá' 'o;N'átâo .~J-' :',:)', .......,', '" ': '. :>'
';';;"A SaUãe 'Pub1í-éa"federal':'não- !estenae"os "seus raIos. de'
ação além dos trilhos da Estrada de Ferro centd.l~: cuja' via.;.
gem .é, bem, incômoda_o ;',;}.' :~('l :';;/ :.::/";: 'i,: )

-,., .OS~.I ~ 1\fÁ.RIO"à~ERMONT~' Infelizmente,· até' o"serviço 'de'
saneamento rural foi terminado em 193(}: . .' ',:": '., ,':

O .SR~" 'A:aELARDO :MARINiro ''.:...--:.Neste; partibula:r 'é preciso
c.olocar.. a questãQ eIlli ·seus devidos tê.rmos '. :O: fracasso do sa
neá.:rrieD;to,., rural no; :Brasil se:: 4eve.-..unicamente,' ao sistema:
oligárq~icp;íque .dQmina-va'opa.ís;: a· politicagem avassalava
tlido,.e. as;nome.aç~es;.-ao ,envez de,.atender,comodeVlam, ao
critério da técnica, obedeciam aos pedidos, dos, oligarcas e~
taduais., E, dessa fórma,·era. imp.ossívelqu~ não sucedesse
o' que sucedeu. " " -:, , , I .',.' , ,,:-

O SR., CLE.1\IEN,TE, l\IEDJtADO,~ ..Nã,o tenho, aqui () fim
4e _critic,ar"se!1,ão.:ôde)~ãze~' ~e'út~ste.~uIlhq.,para que~
sObre âmatéria, os Srs. Con~tltUl.lltes llledl.te~ e votem, uma
Constituição, capaz d~ resolve'~. ~sse.. grande,.PFoble~ que é
o'probléma:: bÍ'asilêi~q.- . " '."', '." ,I! ,. ,".,: ~ , •., ...",.

- :' 'O si\:.'''ÂiniLMDo 'MARINHit '.;.;;' Cpmó.'V. E.~. :é~tá imprl'::
milidi> uni' hrinlio de' inteirá' 'veracidade, a: tudo' que, véixí afir..
iíla''iJ.'dO: J cr.ei:ô' titié' '€sUÍna:rã,,';'que~·. oóm',o: liQssa depQiíneiitó,
có!~ .ôl!ifidiúió''.he'st r~ a artes~', a::vel'dád'e' 'se',i,a 'aprectâdà, em
sülfiCtEltid.à<ie! âh'fbIÚ&'.<hêIOS' S:i:S': ICônst:iluiriteS'~ •:Não':, é
ôiítra,·~tlntei1cãb"ique"mi:tmo-ve' 'a'ô1'â}:lai'têar V;:;EX: ..... ' .
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Ü SR. CLEM:ENTE MEDRADO - Os apartes de VV. EEx.
muito me honram.

Não sou regionalista, como talvez esteja parecendo. Se
focalizo a minha região, é porquê posso provar o que estou
dizendo. Não ignoro, entretanto, que, se isso se dá na minha
região, igualmente se "erifica nas outra.s.

. O SR. FERNANDES TÁVORA - Com efeito, o que V. Ex.
dIZ pode se estender á qUasi totalidade do Brasil. Infeliz
mente, a não ser poucos municípios da zona litoranea ou dos
grandes Estados - Rio Grande, São Paulo e Minas - au
xiliados diretamente pelos respetivos governos, os nossOS mu
nicípios vivem a morrer; e nunca poderemos progredir e
nada poderemos fazer, se êsses municípios não tiverem renda
suficiente. J;:sse é o magno problema.

O SR. CLEMENTE MEDRADO - Muito agradeço o
aparte de V. Ex.

Estou paulificando (não apoiados) os Srs. Constituintes,
com esta minha exposição, justâmente para chegar a êste
ponto.

O SR.. FER.NANDEs TÁVORA - Peço licença para lembrar
a V. Ex., que, conforme confessou o Secretário da Fazenda
do Rio Grande do Sul, a divida total dos municípios do Es
tado importa em 334 mil contos, sendo que a renda dêsses
municípios, no ano passado, não excedeu de 86 mil contos.
Também os municípios de São Paulo, antes da revolução,
deviam duzentos e muitos mil contos. Agora, por efeito do
Departamento Municipal, que é realmente instituição admi
rável, conseguiram reduzir o seu débito de cerca de cem mil
contos. Mas, ainda assim, devem mais de cento e cincoenta
mil contos.

O SR.. ABELARDO MARINHO - Ao apárte do nobre colega,
posso aduzir que, além da necessidade de renda, para que os
municípios possam viver, é preciso estabelecer a garantia
das administrações honestas e eficientes, porquê as renda!
que não forem controladas por administrações sérias serão
desbaratadas.

O SR. CLEMENTE MEDRADO - Temos em vista so
mente as administrações sérias e honestas. As outras estão
f6ra de julgamento.

O SR. CÉSAR Trnoco - Deviam estar na cadeia ••.
O SR. ABELARDO MARrnHo - Infelizmente, é uma das

realidades brasileiras: não temos administrações competen
tes. Se as tivessemos, os municípios do Rio Grande do Sul,
por exemplo, não deveriam tanto, acima de sua receita.
Daí não há fugir.

O SR. FERNAJ....DES TÁVORA - Trata-se de uma confissão
oficial.

O SR. ABELARDO MARINHO - De inteiro acôrdo com o
nobre Deputado. Apenas, no intuito doe esclarecer, .estou
oompletando I() aparte de S. Ex.

O SR. CLEMENTE MEDRADO - Como dizia, Sr. Pr~
sidente, a Saúde Publica. Estadual em três o~ .quatro mu~
cípios dos 25 citados possue, Subpô·stos de hIglêne. A Umao
tinha'um em Arassuaí, que não &ei se ainda tem. Os fatos
que .ora estou citando, ilustrativos do me_u testemunho d~
realidade brasileira, são aquí lembrados nao para fazer crI
tica, mas com o único objetivo: o de focalizar a atenção dos
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Srs. Constituintes para a relevancia do assunto) das dis
criminações de r·andas relativas aos Municípios, pois o que
estou expondo se :passa com mais de um milhão de brasi
leiros, de Minas Gerais, que é um Estado que figura, em
destaque, no meio da Federação .

O SR. MARIO CHEfu"'\iONT - Peço licença para dar uma
explicação por assim dizer regional. No Pará, o serviço ru
ral, em 1930, quando terminou, possuia 12 pôstos, ao. passo
que, hoje, o Estado mantém á sua custa 74. Vê V. Ex. a
disparidade entre o que se fazia e hoje se realiza aU.

O SR. CLEM:ENTE MEDRADO - Imaginemos, agora, o
estado de outras regiões do rasil.

Os Subpôstos de Higiêne que me referi, embora estejam
prestando relevantes serviços ás populações de seu estrito
raio de ação; são deficientíssimos ante as grandes necessi
dades das populações rurais.

Muito 'acertado andou o Exmo. Sr. Chefe do Govêrno
Provisório, quando afirmou a esta Assembléia, em sua bri
lhante mensagem que: - "Nu Brasil, o homem rude do
sertão sempre pronto a atender os r·eclamos da Pátria nos
momentos do perigo, é matéria prima excedente e, se ve
geta decaído e atrasado, culpemos á nossa incuria e impre
vidência. "

O SR. FERNANDES TÁVORA - É uma coisa perfeitamente
justificável, não é frase vã, porque, afinal de contas, o que
temos no Brasil é uma civilização de fachada, paraenco
brir a verdade dos nossos campos semiabandonados e das
nossas populações semimortas.

O SR. CLEMENTE MEDRADO - Vou responder a êsse
aparte de V. Ex. Chegou mesmo na hora. Aparte que muito
me honra e eleva o meu discurso.

Estas palavr.as, Sr. Pr-esidente, me vem á memória a
propósito da honrosa visita que num trecho do Nordéste
Mineiro, em sua cidade mais adiantada, Teôfilo Otoni, acaba
de fazer o Sr. Israel Pinheiro, D.D.Secretário do Estado
de Minas Gerais.

Li o discurso que S. Ex. pronunciou á recepção que
lhe fôra feita. Discurso que foi todo um belo hino cívico
entoado ás riquezas naturais daquela zona e ao seu futuro
esperançoso.

Mas, li, também, e pressenti, o reverso .da medalha no
telegrama que 'Vou ler:

"O Secretário da Agricultura, em ·e~cursã(l. pelo
norte do Estado, ficou profundamenLec impressiona
do com a situação sanitária daquelas populações, ter
rivelmente devastadas por meléstias várias."

Em lI,Iucurí aguardavam o trem mais de 200 doent~s de
bouba. Em Itambacurí, prepara-se uma parada de maIs de
3.000 boubentos para que o director ~a ~aúde Públi~a, v~a
jando em companhia daquele secretárIO, Julgue da slLuaçao.

Em outras localidades há milhares de enfêrmos, sendo
que só na séde de um município, êsse número se eleva a
5.000. N

Em Urucú o quad1'o não seria menos doloroso... • a
mesma região a febre palustre e o amarelão dizimam os ope
rádos.



-166 -

Não quero e nem devo comentar êste telegrama, prove
niente da Qapital de, a 2 do corrente, e, inserto, no "Jornal
do Comércio", desta Capital, porquê é desnecessário á -elo
quência nitida e dolorosíssima deste horripilante quadro real
de um dos aspétos da vida brasileira, e que desafia os mais
frios e comesinhos &entlmentOi; de humanidade.

Imaginemos, como diz Padre Vieira, o que só em ima~

ginar causa horror e pena: duas paradas de b'oubentos, uma
de três, outra de cinco mil, em continência a um represen
t,ante do poder público. Illfelizes brasileiros, infortunados
patriciosl

1:ste telegrama, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, sin
tetiza tudo o que podia dizer, minuciosa e confusamente, o
meu testemunho, e justifica as razões fortíssimas que me
arrastaram a esta tribuna e as conclusões a que vamos
chegar.

1:1e focaliza e plas]Ua o cenário real e sombrio da atuali
dade brasileira, longe das suas capitais luxuosas, e descobre o
fio intimó do estado dalma ~os nosSos patricios abandonados,
e com o seu espírito saturado de ceticismo, desnorteado pelo
sofrimento, revoltado pela humilhação e claramente vasci
lante nos altl.Js destinos da nacionalidade, Ilorquê êste quadro
demonstra nitidamente que bem tem sido uma mentira ou
uma ilusão Os afétos da fraternidade nacional.

O SR. MAGALHÃES NETO - Permita V. Ex. um aparte.
Não ponho dúvida em acei tal' como verdadeiros alguns dos
trechos do telegrama a que V. Ex. se refere, porquê o
ano passado tive de fazer ~ombater um surto de bouba no
interior do município de Porto SégurO e verifiquei que os
casos, em número talvez de 500, provinha mde Minas Gerais.

O SR. CÉSAR TINOCO - Êsse número deve estar muito
exagerado.

O Sn.. CLE:\IENTE MEDRADo - Não procurei telegrafar, in
dagando se tinha fundamento o que aí se narrava. Tive co
nhecimento do fato por intermedio do "Jornal do Comércio",
órgão respeitável da nossa imprensa, e que não iria Ilublicar
notícia que não tivesse viso de ve.rdade.

Êle me faz lembrar, sem maiores comentários, uma
lenda, uma histfria de urna pobre senhora, esposa e mãi des
protegida, frágil, que. ao ter notícia do assassínio do seu
esposo e de seu pai, foi ao local da emboscada, apanhou-os,
alcou-os em cargueiro, e chegando á porta do assassíno, um
J)oderoso do lugar, exclamou no desespero imIlotente da sua
vinganca e de sua dóI': "Você os matou. :lgora eoma-os." E
lá deixou os dois cadaveres como um protesto âquele crime
coletivo, e assim se vingav:I do assassino poderoso, da jus
tic:.a local e da sociedade e1n que vivia.

Ilambacurí, com a sua parada de boubentos, nada mais
fez, S1's. Constituintes, do que, no silêncio doloroso da sua
desdit.a e de seu abandono. protestar contra o maior crime
coletivo de uma nacionalidade.

Itambacurí Sr. Presidente, é um município que tem
3.992 quilometros e 34.432 habitantes. Três mil boubentos
lá se puzeram em forma, segundo o telegrama, em continên
cia a um representante do Poder Público que, ao regressar á
Capital de seu Estado, não ocultou á im'prensa dalf a sua
piedosa impressão que deve ter sido enorme porquê o _senhor
Israel Pinheiro é um grande patri6ta.

Itambacurí teve de renda, em 1931, 37:0718000. De-
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duzindo as despesas do funcionalismo municipal, de arre
~dacão e conservação do patrl.m.onio e obras públicas, ima
gInemos o que restará para satisfazer ás suas necessidades
imprescindíveis, como esta do seu formidavel exército de
boubentos I .

Sr. Presidente, há municiryalidades de renda menor,
mesmo no meu Estado de Min.as. O município de Manga,
por exemplo, e~ravado ás lindes baianas, á margem do
magestoso rio São Francisco, rende apen.as {19B1), •••••
18:572$000, e está em identicas condições com o seu exér
cito de palúdicos e opilados. Bôbre êsse município, há um
formidável artigo do DI'. Mário Casasanta, brilhante escritor
mineiro, sôbre o estado em que viu aquela cidade, que sendo
a porta de entrada e saída (pela via São Francisco - Es
trada de Ferro Central do Brasil) de passágem das popula
4;ões do norte do país, para sul e vice-versa, ali não encon
trou um médico, uma farmácia, nem siquer um sub posto
de higiêne.

O artigo a que me refiro será inserto no belo livro que
aquele escritor tem em preparo, sob o titulo "Introdução á
Realidade Brasileira", se não me engano.

O grito angustioso de Itambacurí precisa ser ouvido,
ser meditado, estudado, nesta Casa, porquê igual destino es
tá reservado ã maioria das Municipalidades no interior do
país, condenadas a desaparecerem de inanição, se medidas
enérgicas, sábias e humanas não forem, aquí, prescritas e
que assegurem aos municípios uma renda. que não tire a
sua. vitalidade.

Sem renda, que não assegure a sua. vitalídade, acabará
assim depauperada, a maioria dos municípios do país, os
quais nada valerão porquê, sem independência econômica.
que lhe assegure o direito de viver, mesmo modestamente,
de nada lhes valerá a vaidosa fantasia das suas hipócritas
autonomias político-administrativas.

Sem sólidas autonomias municipais, base das autono
mias estaduais, não terá pedestal seguro, firme e duradou
ra estabilidade da União federativa. E porque assim su
ponho, venho pedir que a nossa Carta Magna, á qual. cabe
salvaguardar os vitais interesses da Nação, trace as 1mbas
gerais da esféra da acção dos três poderes referidos, se qui
zermos ter uma pátria grandiosa.

O substitutivo constitucional qUe nos vem ás mãos, em
bora feIto por homens de notável saber e experiência com
provada, os quais, pelo grande esforço dispendido e pela
sua bela intenção, s6 me despertam admiração e aplausos,
foi também impiedoso e impedernido com os interesses mu
nicipais, retirando-lhe para o Estado (arts. 17 e i~) a
l'enda do imposto de transmissão. uma das suas Ilrincrpais
fontci:l de recursos, cuja disposição, se vencer em plenária,
vtli levar os Municípios a. maiores angustias e á maio!' mi
sérias.

Oportunamente, Sr. Presidente, abordarei também ou
tros pontos do substitutivo que forem apreciados pela mi
nha bancada. Por agora, aproveitando-me, ocasion::tlmen.!-e,
da tribuna e fazendo esta ressalva, antes da sua dlscussao"
s6 tenho a dizer que a douta Comissão Constitucional cum
priu o seu dever, mas que resta também ago~a á AsseJ?
bléia Constituinte cumprir também o seu, dIzendo e aflr
mando á Nação com a eficiência dos nossos atos, se _aquf
víemos para construir ou para destruir a nossa naCIOna
lidade.
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Sr. Presidente, alinhavava eu estas toscas considera
ções, com que abusei da gentileza dos meus generosos cole
gas, (não apoiados) quando se me deparou nQ. Jornal do
Comércio desta Capital, o brilhante artigo que eu desejo
seja anexado ao meu discurso e para que figure em nossos
"Anais", pois, corroboram na defesa de certa parte de minhas
afirmações.

O artigo não vem assinado, mas deve ser da redação
de algum mestre de Direito Constitucional, a cuja sombrá
acolhedora, embora desconhecida a árvore frondosa e ma
jestosa, eu me agasalho, fazendo votos a Deus que ilumine
nossos !'ls'p~ritose á Assembléia na sua fase momentosa que
ora se ImCIa.

É, Sr. Presidente, o que tinha a dizer. (Muito bem;
Muito bem. O orador é vivament-e abraçado. Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE o DISCURSO DO DEPUTADO CLEMEN
TE MEDRADO

Discriminação de rendas e definição de, conpet~ncias

. No estudo -e elaboração da futura Constituição, é preciso
CUIdar dos elementos de vitalidade para os municípios.

Temos acentuado que sob o ponto de vista téchnico não é
útil e vantajosa nem correta e segura a discriminação de
rendas além da divisão de categorias.

Dados, porém, os nossos costumes e vícios antigos, ne
cessitamos salvaguardar certos interesses ;para permitir a
expansão econômica que precisamos.

No Brasil, ha, por toda a parte, centros de atividade que
se improvisam, a-pesar-de toda a dificuldade tributária e
outros se vão atrofiando pela dispersão de seus recursos. É
indispensável, portanto, que um mínimo de possibilidade de
renda para os municípios· seja garantido e salvaguardado no
código fundamental a elaborar e proclamar.

Na realidade, o que podemos verificar por todo o País,
é sob êste ponto de vista impressionante. Podemos citar mu
nicípios com receita de 40 a 50 contos e outros, opulentos,
ficando com 90 contos de renda, e facultando uma arrecada
ção de 400 contos ao Estado e de 1.600 contos á União. Essa.
anomalia precisa ser corrigida.

É imprescindível um estudo na. discriminação dos prin
CÍpios constitucionais para encontrar uma fórmula de con
ciIiacão capaz de evitar o atrofiamento dos recursos munici
pais. É imprescindível dotal" as Municipalidades de elemen
tos de organização e de progresso.

A autonomia dos Estados, pelo seu próprio conceito, deve
conduzir á autonomia municipal. Por isso, convém conside
rar o:' meios possíveis de oferecer uma garantia aos municí
pios. É claro que dentro dos princípios do federalismo inte
gral, que justificamos e é indispensável. não cabe qualquer
restrição aos Constituintes estaduais. Mas como a evolução
do nosso próprio direito consLiLucional criou a necessid~de.de
definir os princípios a que se devem submeter os ConstItuIn
tes estaduais, será possível combinar uma fórmula que, sem
diminuir em cousa alguma a autonomia rIos Estados, asse
gure de algum modo a organização administrativa municipal.

A Constituição federal deve outorgar á União o que passa
a 5·er de sua competência, sendo tudo o mais facultado aos
Estados. É a regra da emenda Xa da. Constituição dos Estados
Unidos e que deve prevalecer. Mas dentro desse próprio. cri
terio convém incluir, entre os grandes princípios a que os
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Constituintes Estaduais Se devem cingir, uma cláusula pela
qual o que não fosse expressamente definido como atribuição
dos Estados caberia na alçada municipal.

Temos vindo mostrando há mais de vinte anos que a
União possue recursos de receita mais do dobro da totalidade
de todos os outros poderes públicos. Cada vez mais se
acentuou nesse período e em favôr da União a diferença
entre a arrecadação federal e a dos Estados e municípios.

É preciso, portanto, que a União conserve o que já lhe
fôra distribuido e que se deixe para os poderes estaduais e
municipais a zona tributária ainda livre e a que o progresso,
os costumes, a produção e o intercambio forem criando.

Dentro dos grandes princípios da. Constituição de 1891
cabe perfeitamente a garantia a que aludimos. Convém su
gerir ou garantir se fôr possível uma política que ofereça
tanto aos Estados como aos municípios novos recursos de
receita.

A União já atingiu a grandes cifras e o seu. problema
de renda não é, portanto, constitucional e sim legislativo e
administrativo, não de renda, mas de melhor distribuição no
orçamento da despesa.

Essa distribuição não pode ser obra da Constituição e
siro dos poderes legislativos e executivo. Dentro da Consti
tuição, devem figurar apenas declarações de princípios e di
reitos, organização de poderes, limitação de competência, di
visão das atribuições.

Durante o discurso do Sr. Clemente Medra
do o Sr. Crist6vão Barcelos 2° Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Fernandes Távora, 2° Secretário.

10

o Sr. Presidente - Tem a palavra o 81'. Joaquim Maga
lhães, para explicação pessoal.

O Sr. Joaquim Magalhães (Para explicação pessoal) lê
o seguinte discurso: "Sr. Presidente, subo a esta tribu
na possuído do maior ardor patriótico, com aquela sinceri
dade que nós todos devemos ter, sem subterfúgios e misti
ficações, e com aquela responsabilidade que a nós todos as
siste para daquí proclamar u rodos grandes males, senão o
maior, que aniquila a nossa idolatrada Pátria.

Venho, em nome da Bancada Paraense, juntar a minha
voz, diminut.a sim, cheia de boa fé contudo, ás outras mais
autorizadas, e que já se fizeram ouvir dêste púlpito da Na
ção, no momento hist6rico que atravessa a União Brasileira,
como um toque vibrante de "'clarinada preventiva", na feliz
expressão de Joaquim Chaves, despertar a atenção dos Srs.
Constituintes para um dos problemas de maior atualidade.
de maior necessidade e de maior exigência brasileira.

Quero referir-me, Sr. Presidente, a uma das emendas
apresentadas pela Bancada Paraense, isto é, pelos represen
tantes do Estado do Pará; Estado, Sr. Presidente. infelizmen
te não só esquecido pelos govêrnos passados, mas o que é
mais triste e doloroso, desconhecido ainda, como daqui se
afirmou com uma voz ressoante e forte; "a cujo respeito
s6 se conhecia o caso da Fordlandia".

Por maiores esforcos que fizesse não cheguei a inter
pretar o verdadeiro sentido de tão inqualificável asserção.
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Porquê o caso da Fordlandia? Seria pelo esplendor má
gico dos dólares?; ou, porquê o próprio nome de Fordlandia
lembra pelo seu início o poder argentário daquele milioná
rio americano?

Não sei •.•
Entretanto, Sr. Presidente, seria necessário desconhe

cer da própria História Pátria, para ignorar que nas lutas
evolutivas da nossa nacionalidade, aquela parcela deste gran
de povo sempre esteve empenhada cOm todo o seu heroismo
e com grande abnegação.

Seria necessário mais, Sr. Presidente, desconhecer ain
da a história de sua riqueza econÔmica, para ignorar que foi
por intermédio de um filho daquele torrão brasileiro, Fran
cisco de Melo Palheta, nascido na Vigia, que foi trazido para
o Pa.rá, em primeiro lugar, e depois espalhado pelo sul do
BrasIl, o café, o grande fat.or de nossa economia.

Foi em :1727 que Francisco de Melo Palheta, ainda como
sargento-móI', incumbido de missão especial, pelo então Go
vernador e Capitão General do Maranhão João da Maia da
Gama, de apaziguar os índios e expulsar os franceses, par
tira para as terras do norte e chegara até Caiena, de onde
trouxe mais de mil sementes e cinco pés de cafeeiros já de
senvolvidos, a-pesar-da proíbição terminante das autori
dades daquela possessão francesa.

Os brasileiros não fizeram mais do que repetir o mes
mo que os franceses fizeram aos holandeses em 1723, quan
do trouxeram da ilba de Suriman as sementes daquela ru
biácea, avaramente defendida por êste povo.

~ste ato, chegado ao conhecimento do Rei, em comuni
cação oficial do Governador, valeu a Palbeta a sua promo
ção a Capitão-Tenente de Guarda Costa.

Não se limitou Palheta á glória do patriótico, nem tão
pouco á glória da nova patente; êle dedicou-se á lavoura
logo que chegou á sua terra, em maio de 1727, distribuindo
antes, entre os moradores da cidade, alguns vereadores e a
lavradores dos nossos rios, uma boa porção daquelas se
mentes de ouro.

E, tão grande foi a prosperidade de Palheta em suas ter
ras, que êle pediu ao Rei, em 1733, cem casais de escravos
do Rio Negro e cincoenta índios de várias aldeias para se
rem empregados em seus trabalhos agrícolas.

Em 1732, enviava o Pará para Lisboa, como amostra,
pela barca portuguesa S. Maria, a primeira remessa de café,
constante de sete libras. Em 1734 mais 3.000 arrobas se
guiram o mesmo rumo, para em 1749 subir a 4.835 arrobas
de café, a quantidade que então se mandara para aquela me
trópole, sendo, por essa época, e:x:portado o café para ou
tras terras brasileiras e chegado ao Rio pelas mãos do pa
raense Dr. João Alberto Castelo Branco, e dali espalhado em
Minas, S. Paulo, E. Santo. Na Baía foram seus introduto
res, trazendo as sementes do Pará, dois religiosos, barbadi
nhos, frei Marcelo e frei Pedro.

O Pará produziu café para o seu consumo até 1861, fa
zendo a sua primeira importacão em 1862, dos Estados da
Baía e do Ceará, a qual alcançou, neste ano, a cifra de
300 mil quilos.

A indústria extrativa da borracha, iniciada em 1827
com a exportação dos primeiros 209:1 quilos, com um valor
de 9 :361$407, veio. pelos seus lucros mais vantajosos, fa
zer desaparecer não só o café como as demais fontes de ri
queza do Estado (apontamentos de F. Ucboas Viegas).
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~ste sim, Sr. Presidente, é um dos casos, através do
qual, a gratidão e o patriotismo exigem que se conheoa
o Pará.

Sr. Presidente, demonstrando que acima da amnesia
dos apaixonados paira a verdade inapelãvel da História,
eu concluirei por dizer que o Pará está muito alto, ao mes
mo nível dos demais Estados, para ser atingido por frase
tão inexpressiva.

O SR. ARRUDA FALcÃo - Aludindo ao Pará, V. Ex. po
deria falar nos grandes nomes de alguns de seus filhos e que
são dos maiores da História do Brasil: Sousa Franco, Ser
zedelo Correia, Lauro Sodré.

O SR. JOAQUIM MAGALHÃES - Logo de início, tive
ocasião de' dizer que me referiria de modo sintético á histó
ria pátria, reIembrando, apenas, fatos, para aqueles que não
conhecem, verdadeiramente, a história do Brasil.

Tratemos, Sr. Presidente, do assunto que me trouxe a
esta tribuna. .

A emenda a que há pouco aludf, e que teve a fortuna
de ser referendada por alguns representantes do Amazonas,
Maranhão, Mato Grosso e Piauf traz, no Capítulo da Famí
lia e Educacão, o n. 542, e assim o diz: "Incumbe obrigató
riamente, á União a profilaxia da lepra". E com essas pa
lavras de fogo procuramos demonstrar a sua justificativa:
"Daquela época até hoje, referiaIr.os ao alarme de Osvaldo
Cruz dado em julho de 1913, a coluna negra do censo dos
leprosos, longe de diminuir, eleva-se vertiginosamente e
toma proporcões assustadoras".

Nada exageramos, Sr. Presidente, a eloquência incon
fundível dos algarismos falará melhor do que nós da nossa
marcha, a passos largos, para um futuro bem sombrio.

Tenho em mão três estatísticas que me foram cedidas
por este grande cidadão e notãvel cientista Sousa de Araujo.

A primeira data de setembro de 1924 pertence a um
trabalho seu, publicado no "American Journal of Tropical
Medicines" em maio de 1925, a-pesar-de entregue naquele
ano para êsse fim; a segunda corresponde ao primeiro censo
oficial, talvez o único, dat~ de setembro de 1927; e a ter
ceira, datando de 1933, fez parte de um trabalho lido pelo
nosso eminente mestre Carlos Chagas, na VII Conferência
Pan Americana, reunida ertão em Montevidéo, no Uruguai.

O SR. ARRUDA FALcÃo - Carlos Chagas, V. Ex. sabe
ser um dos maiores nomes de cientista do Brasil de hoje.

O SR. JOAQUIM l\L\GALHÃES - Se V. Ex. não levasse
a mal minha resposta, diria que isto é uma espécie de "en
sinar padre-nosso ao vigário". Médico que sou, devo ~onhe

cer pelo menos aqueles nossos compatriotas que brilham na
minha profissão. .

O Sn. ARRUDA FALCÃo - Estou indo em apOio á asser
tiva de V. Ex., afim de proclamar e deixar consignado o
pensamento da Assembléia Nacional Constituinte relativa
mente a essa individualidade.

O SR. JOAQUIM MAGALH~\.ES - Se V. Ex. me apar
teasse de modo positivo, sem fazer pergunta, só teria a agra
decer-lhe.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Lembrei apenas o nome de uma
grande personalidade. Não fiz pergunta.

O SR. JOAQUIl\I l\IAGALH~\ES - É uma lembranca que
se assemelha a uma pl'rgunta.
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Aceito, porém, o aparte do' meu nobre colega, como ~ar
tido de um coração amigo e com a melhor das intençoes.

O SR. ARRUDA FALcÃo - Aparte que significa os aplau
sos que V. Ex. merece pela sua 'bela oração.

O SR. JOAQUIM MAGALHÃ.ES - Agradecido, pela gen
tileza continuada de V. Ex.

Não é possível abebeirar-se em fontes mais insuspei
tas; contudo, não as lerei discriminadamente, elas farão
parte do meu discurso, enunciarei apenas o total de cada
uma delas:

Estados:

Acre " o.•.. 0'0 ., ••• o. o, .•
Amazonas ...•.....•.... , .
Pará o•.... o , . oo
Maranhão oo. o .
Piauí ........•. o•.•.....•
Ceará . • .. o..........••.
Ro G. do Norte o o .
Paraíba . oo o.•.
Pernambuco ..•• o o....
Alagoas .........•... o..•.
Sergipe .......• o "
Baía . oo. oo......••......•
Minas Gerais •.•......•••.
Espírito Santo o••.•
Rio de Janeiro ..•........

Distrito Federal ....••..•.
S. Paulo. • ..•...•..••.••
Goiaz . oo...........•....•
Mato Grosso o•.... oo.....•
Paraná oooo..... o..... '"
Santa Catarina .....•....•
R. G. do SuL ..........•..

460
2250
500

350
40
25

200

50
176
17
49

845
3287

204
360

90
50

3003

828
2540

680
46

457
89
29

355
32

9
82

601
22
84

7[27':' 761)
8127-1607)

4620
2

97
380
106

64

12830

234
1436
3612

848
50

524
181
121
427
23

8
80

2780
390
30

f257
6952

607

174

19732

Permita-me dizer, Sr. Prpsidente, que êssas números re
presentam somente os leprosos fichados. isto é, aqueles sO
bre os quais, não pode haver a menor contestação.

Coordenei-os segundo a ordem cronológica: em 1924,
9.003 leprosos; em 1927, 12.830 leprosos; e em 1933, 19o732
leprosos; ou melhor: em 1927 um acréscimo de 3.827 le
prosos sÔbre o total de 1924; e em 1933 um acréscimo de
6.902 leprosos sôbre o total daquele ano, ou se quisermos.
de 1924 a 1933 um acréscimo de 10. 72~ leprosos fichados!

É impossível, Sr. Presidente. que a leitura dêsses nú
meros não abale a conciência nacional aqui representada
não s6 pelo que êles têm de signiifcativo, como porquê.
desgraçadamente, êles não exprimem ainda a verdadeira rea
lidade brasileira.

A lepra, moléstia infecto-contagiosa, não é inata do Bra
sil, ela aqui aportou com os portugueses e escravos africa
nos. As nossas tribus indígenas. afastadas do c·onvivio com
os "civilizados". continuam indenes.

Sousa Araújo examinou membros de quatl'o tribus;
duas ao Korte. Trembés e Timbiras. e duas ao Sul, Guaranis
e Caing-:mges, ~e:n ter encontrado um só leproso entre êlas.

K'Urtz Nimuenda.lú., alemão de origem, com sobrenome in
dígena, fazendo parte de uma tribu, tendo mesmo casado
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com uma índia, para melhor viver entre êles e melhor de
sempenho de sua função cientifica, representante da Socie
dade de Geo/l,Tafia da Noruega. onde tem uma sala com o
seu nome, residindo de há muito em Belém, talvez o me
lhor conhecedor das nossas tribns. pois já percorreu as do
Norte e as do centro do Brasil, afirmou-me de uma feita.
jamais ter ent'nntrado um s6 índio leproso.

Assim. como a lepra, a tuberculose, a sífilis e a vario
Ia vieram ter á nossa querida Pátria.

Quero falar um pouco mais sObre uma célebre imigra
da, a febre amarela. aparecida entre n6s, com os seus pri
meiros casos em dezembro de 1849, para ceifar depois, em
1850, só neste ano, 41&0 vidas.

Requerendo a sua nacionalização e enraizando-!l'e em
seguida. aquí imperou. até quando o grande chefe de Go
vêrno, um dos grandes estadistas da nossa Pátria, Conse
lheiro Rodrigues Alves, juntamente com o seu ministro Sea
bra, julgando-a indesejável. chamaram para a Diretoria da
Saúde Pública o benemérito e saudoso Osvaldo Cruz, gloria
da medicina mundial, com o fito único de extirpá-la do
nosso meio. O trabalho de Osvaldo Cruz, não preciso rf<pe
tir, todos o conhecem; todavia, SI'. Presidente. o Brasil luta
ainda para arrancar de seu solo as radículas do mal ama
rflico.

Com a colonização vieram também a gripe pandêmic.a
em 1780, o tracoma em 1830, a cólera em 1855, e a peste
em 1899; males êsses vencidos pel:} proficiência dos 1108S0S
cientistas, com a exee~ão do tracoma e da lepra que ainda
maltratam a nossa vida eletiva e desfibram a nossa raça.

Citando êsses males e repetindo essas dat.as, não quero
senão rememorar o passado para despertar o momento pre
sente, quando, grande número de imigrados, procurando as
nossas terras, não venham ferir, além dos problemas social
e racial, já sabiamente aqui tratados, mais o problema sa
nitário, trazendo-nos um excelente refôrco ás nossas esta
tísticas demógrafo-sanitárias.

Os primeiros casos de lepra entre n65 datam do século
XVII, quando apareceram em S. Cristóvão algumas dezenas
de leprosos mendingando a caridade pública. Ao mesmo
tempo em que se trabalhava no Rio de Janeiro contra a
lepra, a Baía, com os seus numerosos casos, era também
considerada um fóco alarmante dessa doença.

No baixo Amazonas o fantasma crescia também, tendo
em 1804 o Conde dos Arcos, Governador Geral do Grão Pará,
dado os primeiros passos para se opor á sua expansão. E,
em 1815, inaugurava-se nos arreàores de Belém. o asilo de
leprosos de Tocunduba, que ainda ~xiste. No Rio em 1744
e na Baia em 1787, inauguravam-se os respectivos lepro
sários, constituinào com o do Pará, os três primeiros nu
cleos para isolamento dos leprosos. De unidade a unidade, de
-dia para dia, o nú:nero de leprosos se avoluma no Brasil: na
melhor das hiptteses, Sr. Presidente. n6s não temos menos
de 50 mil leprosos.

Denney, o grande leprólogo americano, diretor do le
prosário Nacional dos Estados Unidos (Carville) diz que,
para obtermos a estimativa do total dos leprosos de uma
região, é necessário multiplicar por 5 o total corresponden
te ao primeiro e o segundo censo.

Pois bem, o último, o de 1933, constant.e de 19.732 le
prosos, para melhor raciocínio e para melhor elucidação da
estimativa dada (50 mil), nós o consideramos como O de um
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país regularmente trabalhado pela profilaxia e o multiplica
remos pelo coeficiente - 2,5 -, donde se conclue t1pl número
certo ne 49.330 leprosos, ou arredondando - 50 mil.

Não se poderá dizer, Sr. Presidente, ser alto êste coefi
ciente. quando, num computo geral, três Estados não apresen
tam um s6 leproso fichado e quatro outros assinalam,
um 8. outro 23 e os restantes 30 e 50.

Devo acrescentar, Sr. Presidente, que a simples leitura
comparativa dessas três estatísticas, nos fará logo compre
ender quais os Estados em que o serviço contra a lepra não
foi descurado: os seus números sobem com diferenças bem
notaveis. E, infelizmente, êles não chegam a metade do total.

O Brasil com uma população de 41.477 .824 habitantes
alcança um índice epidemiol6gicO de 1,2 %. Mas, se o pes
quisarmos entre os Estados, encontraremos um indice va
riável de 0,1 a 7,5 %.

Ainda mais, Sr. Presidente. se e=sas pesquizas forem
mais minuciosas, se descermos aos municípios e ás loca
lidades, nós encontraremos um índice epidemiológico
contristador: 8,8 %; 13 % e até. prestai atenção, Senhores
Constituintes, 34 %H!

Ainda não alingimos, Sr. Presidente, o tenebroso indice
de 80 0/0, das tribus Bautu.o, do ongo Belga, mas, neste aban
dono em que vamos, áquelas alturas não tardarems chegar;;

Estados há, SI'. Presidente, que encaram resolutamente.
com todo o sacrifíci:)o ~ste problema magno. ''"' i , • ,.: ~ 1 .

Dentre outros, permita-me, apop.tar·tl' Est'ad'o· ãO"· ;Pará
que mantém isolados um quinto do total de :seus·JepriJso~
não de seus leprosos fichados, ·Irias·· do ·máx;imo: que;·êle:'pôssa
ter, percentagem esta alcanQàdà":por roúito pouéos,Estàdos da
Uniào Bra=ileira. '''.' :.;:~:,,~ c: o' ••·,:,: ;. ·:'c':::,·')'"'':'''''' • :,',-

Do seu leprosór1.{)/·::.rep~til'emós:.aS'pa}avras::de' Sousa
Araujo: .'.;', ',' .. : :.... ,... ::::,',,;,','..- ,>: o. c~:.'.'.'! <:'0".;

.;, r ;' . ;., " " ... ~ •:' ; ~, ;... . . ... ...: ..., •:-

"Há no Brasil 'ler\Iio;;Q:rio~fonde:o"'conforioé :bà~
tante maior que no Prata, 'Irias 'ém'netihum' :deles-,:como
ali, os doentes vivem tão:Jelizes..:;.:·,:.: ';'. ':; " ci,

A organização de cidades; :livres:: e· colõni~,é, q~
lhes dã essa. felicidade. :tJ:lesvivem' aU como qUerem:.,
Dentro da ordem e da disciplina' :hã·plena liberdade..,!
A grande maioria dos enfermos ;aparenta'! excelente
moral. Em vários sentidos já o Lasaropolis. do Prata, ,é
o melhor lepros6rio do Brasil, e passará ai ser um dos
melhores do mundo quando todos os seus: doentes. vá
li~os tiverem as suas residências independentes",diss~
mmadas pelos vastos e ferteis terrenos da colOniado
Prata. .. ., .', :

É um outro prisma pelo qual c Pará poderá ainda8e~
'Ilonhecido. :.

"O conhecimento das moléstias infecciosas ensina aGS
bomens, diz Charles NicoIle, que êles devem ser irmãos e
s~Iidários. Irmãos por que o mesmo perigo os ameaça, so
hdários porquê o contágio vem, na maioria das vezes, de
seus próprios semelhantes."

Ê justamente o que se observa, Sr. Presidente, na
formação da nova mentalidade brasileira no que diz res
peito á lepra, pela organização em todos os Estados, ou
quasi todos, quer os governos tratem com carinho ou esque
cam-se por completo dêsse importantíssimo problema, das
Ligas contra a lepra.



- i75-

o nosso povo já compreendeu o perigo q~e o ameaça,
e conciente do mal qué progride procura umr-se para a
sua melhor defesa e amparar na desgraca os infelizes en
fermos.

A lepra constitue um problema da mais alta relevan
eia social, da mais alta relevancia econômico-financeira, da
mais alta relevancia nacional e porquê não dizer? da mais
alta relevancia internacional.

Das nações do mundo não sei qual escapará á ação
dêste terrível flagelo; entre n6s, da América do Sul, ne
nhuma s6 poderá disso vangloriar-se.

A estatística que passo a ler vos dirá melhor.
Devo declarar aos Srs. Constituintes que essas esta

tfsticas são, por assim dizer, diplomáticas, isto é, os países
não dizem verdadeiramente o censo alcançado e verificadl)
entre os seus doentes. Mas como não vim aquí para malque
rer país algum, guardo comigo as estimativas que a ciência
julga que êsses países têm.

A Argentina, para uma população de 11.000.000, tem
uma estimativa dei3.000 leprosos; a Bolívia, eom
3.000.000 habitantes, 1.000 leprosos; o Chile, com
5.000.000, 300; a Colombia, com 8.000.000, 16.000; o
EquRdor, com 2.500.000, LOOO; a Guiana Inglesa. com
220.000. 800; a Guiana Holandesa, com 140.000, 1.700; a
Guiana Francesa, com 40.000, 800; o Paraguai, com
LOOO.OOO, LOOO; o Perú, com 6.000.000, 600; o Uruguai,
com 1.800.000, 800; a Venezuela. com 3.200.000. 3.000.

O total na América do Sul, computado de acôrdo com
esta estatística diplomática, e juntando mais a estatística
real do Brasil, eleva-se a 90.000 leprosos.

A 1· Conferência Nacional de Leprologia reunida nesta
capital, gracas a feliz iniciativa e aos ingentes esfôrços da
Federação de Assistência aos Lázaros e Defesa c<>ntra a
Lepra. de S. Paulo. julgou que o combate á lepra ~ hoje.
entre n6s, um problema de salvação pública. e. como tal,
cumpre a União resolvê-lo.

Sr. Presidente, quando descobriam os antigos al
guns leprosos entre êles, ponham-lo para fora da cidade
longe bem long-e. para o campo.

Usavam para est.a cerimônia. de um ritual caracterís
tico, uma missa semelbante ao ofício dos mortos, a qual, o
leproso de joelhOS, coberto com um pano preto, assistia
de corpo presente. e, finda a qual. o padre jogava sôbre
o leproso três pás de terra do cemitério, dizendo estas pa
lavras:

"Si mortuus mundo, vivus iter~m Deo" Estág
morto para o mundo. ent.rega-te á Deus.

A nossa emenda faz parte do projeto da Constituição,
não a eliminemos. não queiramos n6s. Sr. Presidente. com
o pano preto da nOSsa indiferença e com as pás de terra
da nossa maldade fazer desaparecer a nossa nacionalidade.

11

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação
pessoal, o Sr. I1'enêo Joffi1y.

O Sr. Irenêo Joffü,. - Sr. Presidente e 81'S. -Constituin
tes: Fui surpreendido com a permanência do meu nome na
lista dos que deviam falar na ordem do dia, pois entendia que
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já não vigorasse a minha inscripcão de dias atrás todos to
mados com a discussão da reforma do regimento interno':,
Assim por essa circunstapcia e pelo adiantado da hora, quasl
tomo ~ resolução de não falar.

O novo regimento interno me obriga a não perder ocasião
porquê quando estiver êle em vigor cada deputado só po
derá falar meia hora sôbre todo o projeto constitucional em
sua única discussão, para combater as emendas que forem
apresentadas e também para justificar as reformas que en
tender necessárias.

Foi resolut;ão da Casa em sua grande sabedoria e não
menor gesto de liberalidade êste de tão curto prazo para dis
cussão de assunto tão importante; foi resolução quasi una
nime e talvez única na história das constituições discutidas
em prazo tão limitado. Estou alistado entre os poucos que
quebraram a unanimidade e disso não me arrependo.

Embora sem as notas que preparei, não para esclarecer
esta douta assembléia, mas para ilustrar o meu discurso e
mostrar que tenho em meu apoio autoridades no direito
constitucional e no direito judiciário, e experiências elo
quêntes que muito falam das necessidades do país, de que
vou tratar; embora afoitamente confiado só nos meus par
cos conhecimentos e memória pouco precisa, venho tomal'
POr algum tempo a atenção da Assembléia, se atenção possa
eu esperar dos meus doutos colegas, pedindo sejam relevada$
as falhas que necessariamente aparecerão, resultantes da au
sência das notas aludidas e das deficiências do orador.

A esta tribuna tem subido oradores notáveis e mestres
consagrados que versando assuntos de alta relevancia, pren
deram a atenção dos seus pares pelo fulgor da eloquência,
pela demonstração do sa.ber, e pela. copia de documentas t3
dados manejados habilmente. Todos empolgaram pelo cunho
de patriotismo e de brasilidade dado aos seus discursos, vol
tados sempre para um Brasil forte, moral, cívica, jurídica e
fisicamente. E não sei se pelas afinidades de idéias cito logo
o nobre representante por Pernambuco, o Sr. Barreto Cam
pelo que tanto falou das realizações necessárias para ser o
Brasil grande e respeitado em sua unidade; e dentre tantos
outros passa-me pela mente Artur Neiva, Leitão da Cunha,
Alvaro Maia, Miguel Couto, Anes Dias e Almeida Camargo,
cujas orações parece que ainda ouço descrevendo a nossa
grandeza, combatEindo os nossos defeitos e doutrinando sobre
a persistencia do que temos de bom e ainda isento dos efeitos
deletérios do sopro de destruição que passa pelo mundo. -

O meu assunto de boje não é menos importante que outro
qualquer anteriormente discutido. AcredjLo seja tratado com
menor eloquência, com menor habilidade, mas nenhum lhe é
superior.

Quero falar da justiça e dos aparelhos que a distribuem;
quero falar da magistratura e das garo.ntias individuais dos
cidadãos que s6 podem ter consciência de sua dignidade
qllar.do um podeI' judiciário forte e reto dê a cada um a con
ciência de si mesmo na garantia da propriedade, na defesa
da liberdade, caminho indispensável para se ir ao domínio das
liberdades políticas.

Sr. Presidente: De que servem as liberdades políticas
Se não estão asseguradas as garantias individuais? Lei elei
tOral feita com esmero, magistratura eleitoral creada COIll
detalhes, tendentes ambas a colheita do voto e sua apuracão
valem menos do que uma magistratura prestigiada pela es':
colha dos juízes que s6 na austeridade de sua conduta terão
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a solução dos litigios pelos meios judiciais, evitando a~
pação <10S fortes e o desespero dos fracos, conscientes aqueles
de que tudo podem e êstes de que além da violência só teem
o abandono, a miséria e a imigracão. .

Teve o Brasil, no Império, uma magistratura que se não
era perfeita era mais perfeita do que a da República; se não
tinha todo prestigio que lhe era devido contudo era mais
prestigiada do que a atual. Os magistrados pelo critério da
escolha, pelo horizonte para o acesso, pelo respeito com qu~

eram tratados, tinham conciência de sua alta função. Então,
a nomeação de juiz de direito era uma grande conquista.

O advento da República tudo transformou.
A Federação não tinha tradições seguras, e a disputa de

liberdades avançadas fez com que o Brasil de 1889 tomasse
como padrão a América do Norte sem estudar a diversidade
histórica, a diferença da índole do povo, a distancia dos cen
tros civilizados, gráu de adiantamento e densidade de popu
lação e as novas unidades. Se a federação era uma necessi
dade, de muitos reclamada e com tanta eloquência prégada
pelo grande Rui, talvez sem cuidar bem de tantos futuros Es
tados merecedores de estudo mais detido; se o grau de atri
buições das unidades federativas, na pressa de uma forma de
govêrno perfeita e no anseio de um regime que não ficasse
aquem dos povos adiantados, embora nosso desenvolvimento
fosse muito inferior, .admitiu-se logo como postulado, concluí
ram que os Estados deviam ter atribuições para decretação de
leis substantivas e processuais. Espíritos ardorosos de repu
blicanos históricos puseram-se á frente, enquanto outros,
mais ponderados e que viam a perfeição das leis na sua apli
cabilidade e não na sua estética, se opuseram e pretende
ram para a União não só o direito substantivo e processual,
como a unidade da magistratura. ~stes em maior número, de
maior reputação como juristas, travaram peleja com os pri
meiros que, ardorosos, defendiam com reta intenção o regime
dominante na América do Norte.

Desgraçadamente veiu o meio têrmo da unidade do dI
reito substantivo e dualidade da magistratura e do processo.

Melhor fÔra que os democratas avançados tivessem vito
riado porquê da balbúrdia de 20 Estados legislando sObre di
reito substantivo havia de nascer, e desde logo, a idéia da re
visão e. então, a reforma, que não devia tardar, seria para
vit6ria completa da unidade de direito e de justiça. Não se
riam precisos os 20 anos decorridos para o grande Rui pro
clamar que a obra de 91 fôra um mal que devia ser sanado
em 1910 como êle prégava, e mais se acentuou nos últimos
20 anos de modo a se exigir da atual Constituinte remédio
~~. .

Dependente dos poderes locais, dizia em 1910 o brasileiro
insigne, que a magistratura baixou moral e profissionalmente.
Ela não tem horizonte, sua carreira é precária e não se pode
desenvolver.

É preciso que venha a unificação da magistratura.
O SR. HRNRIQUE BAYMA - V. Ex. permite um aparte?
Na plataforma lida na Baía por ocasião da Campanha Ci-

vilista, Rui concede que a justiça seja organizada pelos Esta
dos desde que precedam garantias completas de inamovibili
dade e vitaliciedade, tal como se fez no projeto que Y. Ex., com
tanto brilho, vem combatendo.

O SR. IREN~O JOFFILY - O nobre e ilustre represen-
YQLUME XI 12
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tante de São Paulo, que me honra com o aparte, talvez cite
de memória êsse fato; e eu também de memória respondo de
clarando que Rui pugnava pela unificação da magistratura e
dava ao Supremo Tribunal poderes para sua organização.:

Rui reconbecia que os juizes dos Estados se tinbamdi-~
minuido, que eram inferiores aos do Império, porquê as con--
dições políticas eram diferentes, as garantias menores, sem
horizonte e confinada sua carreira.

Não respondo ao nobre Deputado que me aparteia, com
os têrmos de que se utilizou o grande brasileiro, porquê, como
disse, fui surpreendido com a permanência do meu nome na
llsta aos qul.l deviam falar hoje e subi á tribuna sem as notas
que tive o cuidado de organizar em ordem que eorrespondia.
ao desenvolvlmento do meu discurso que tenho de alterar
pelo adiantado da hora.

São Paulo esteve ao lado de Rui na Campanha Oivilista
e adotou o seu programa de revisionista onde vinha em lagar
de destaque a parte referente á Justica. São Paulo que aceitou
as idéias de Rui como prédica de um novo Messias ..•

O SR. HENRIQUE BAYl.\L\. - Muito bem.
O SR. IREN~O JOFFILY - ••. São Paulo que sabia ser

o grande mestre pela reforma e unificação da magistra.tura, é
êste meSlllo São Paulo grande e próspero que hoje, achando
ser o caso simples questão local se ollõe a opinião do gênio
da raça latino..americana.

Por que Sfio Paulo em ~91O aceitava a unificação da
magistratura e hoje não mais a aceita? Porventura as cir
cunstancias políticas e morais terão melhorado nestes úl
timos 20 anos? Nãol Tudo indica qUe de 1.910 para cá as
circuns1ancias políticas e morais do Brasil todo peoraram,
e S. Paulo, permita a nobre e ilustrEi bancada paulista. não
sel'á exceção á regt>a que desgraçadamente foi a do paIs
inteiro.

O Sa.. H~NRIQUE BA~ - Permita V. Ex. mai:;
um aparte.

O SR. lRENe:O JOFF1LY - Pois não.
O SR. B~NRI0UE BAY.M.A - EIl) relação a Rui de

claro a Ininha satisfação em seI' constatado o culto que todos
nós, paulistas .•.

O SR. IRENP:O JOI?F1LY - E o Brasil todo.
O SR. HENRlQUll: BAYMA-•.• temos pelo grande brasi

leiro, e sem pretender imputar desli~e á memória de V. Ex..
digo que a opinião de Rui em 1910 era a seguinte:

Rui era pela unificação da magistratura, entendendo
que se isso não fO$<;e possivel. .•

O SR. IRENi!;O JOFFILY-Muito bem. Se não fo.<;se pos-
sível. .. .

O SR. HENRIQUE BA'YMA ..• seria satisfatório
continuar a organizacão da justiça entregue aos Estados, de
vendo ser-lhe asseguradas aS garantias de irredutibilidade de
vencimentos, inamovibilidade e vitaliciedade. Rui baseava
se, então .•• Perdoe-me V. Ex. se estou sendo um pouc·:)
longo.

O SR. IRENP:O JOFFILY - Absolutamente. A reforma
do regimento ainda não entrou em vig(\r. (Risos.)

O SR.. HENR.IQtJE BAYMA-••• principalmente na afirma
tiva de não gozarem os magistrados -estaduais de tantas ga-
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rantias qu~nto a magistratura federal, mas êsse .funda
mento tornou-se depois escusado, porquê, como sabe V. EL,
o Supremo Tribunal Federal, em sua jurisprudência, es
tendeu aos magistrados estaduais as mesmas garantias de
que gozavam os federais. Além disso poderia eu acrescentar
que S. Paulo não está sózinho defendendo a capacidade dos
Estados para organização de suas magistraturas. O Rio Gran
de do Sul determinou isso no programa do seu Partido Re
publicano Liberal e penso eu que parte da representação
mineira e se me não falha a memória existe um telegrama
do Tribunal de Justiça do Pará á subcomissão Constitucio
nal, manifestando-se no mesmo sentido.

O SR. lREN~O JOFFILY - Irei até Minas.
Eu não disse por circunstancias locais com intuito de

repreciar o grande Estado de São Paulo e sim por con
siderar-se êle com uma organização de tal natureza, de tal
modo garantida e elevada .••

O SR. HENRIQUE BAYMA - Como muitos outros Esta
dos.

O SR. IRENt:O JOFFIT..Y - ••• que de pouco lhe serve
ou mesmo considere que prejudique a unificação da magis
tratura.

O SR. HENRIQUE BAYMA - Não a desejamos.
O SR. BARRETO CAMPELO - Mas a unificação da ma

gistratura se bem não trouxe não trará nenhum mal para
São Paulo.

O SR. IREN~O JOFFILY - A minha referência a São
Paulo ou a qualquer outro Estado não visa ofensa a qual
quer juiz ou tribunal.

Falo em tese, analiso uma necessidade nacional, um mal
estudado por vultos eminentes como Clóvis Beviláqua, Oli
veira Viana, João Mangabeira e o próprio Sr. AntOnio
Carlos. •

Meu fito é patentear um mal sem diminuiCão de juízes
ou de El;t.ados.

O SR. HENRIQUE BAYMA - Tenho isso por fora de dú-
vida. . .

O SR. IREN:tO JOFFILY - Retomando minha argu
mentação na parte em que citei Rui, devo dizer que se o
grande brasileiro negava a unificação da magistratura ad
mitia um mínimo que era a garantia dos Juízes. Isso não
quer dizer que S. Paulo não estivesse com o mázimo pre
gado pelo grande candidato que era seu e sufragado nas
urnas com inexcedível civismo.

O SR. HENRIQUE BAYMA - Perdoe-me V. Ex. Em
1,9fO Rui era para nós a expressão da supremacia civil, que
·é, ainda, ponto fundamental da vida e dos anseios do nosso
Estado. Não nos batemos, então pela candidatura de Rui Bar
bosa pela sua plataforma que só foi lida depois, na Bafa.
Antes já havia estado em S. Paulo e já lhe houveramos
dado nosso fervoroso apóio. S. Paulo era áquele tempo, como
ainda é hoje, profundamente civilista.

O Sr. Presidente ~ Aviso ao nobre Deputado que está
terminada a hora dos trabalhos. .

O SR. ARRUDA FALCÃO - Peço a palavra pela ordem.
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o Sr. Presidente - Tem.cS palavra onobre Deputado
Arruda Falcão.

O SR. ARRUDA. FALCÃO - Requeiro seja consultado ã Casa
se permite a prorrogação dos trabalhos por mais meia hora
afim de que o orador termine seu discurso.

Consultada a Casa a prorrogação é concedida.
O SR. lREN~O JOFILLY - Muito grato ao ilustre cole

ga Arruda Falcão pelo requerimento feito, muito grato 1&
V. Ex., Sr. Presidente, por tê-lo tomado em consideração e
aos nobres Constituintes meu reconhecimento pela gentileza
de me ouvirem até o fim do meu discurso, já não modificado
pela angustia de tempo e só proferido para uma manifesta
Cão solene de que sou pela unificação da magistratura e nela
vejo a solução de um do::? ~ai.9'res problemas do Brasil, qual
seja o da justiça.

Continúo.
S. Paulo não fez restrições quando pregou a candidatura

Rui. .
O SR. BARRETO CAMPELO - O fato de se adotar um can-l

didato nem sempre quer dizer que se esteja inteiramente
identificado com suas idéias.

O SR. IREN~O JOFILLY - Não acompanho candidato
algum do qual divirja em pontos essenciais. Ora, pelo modo
dos ilustres Deputados paulistas se externarem aqui, creio que
a dualidade de processo e de magistratura é ponto funda-
mental. - -

O SR. HENRIQUE BAYMA - Perfeitamente. J;: uma das
questões vitais para nós.

O SR. IREN~O JOFILLY - S. Paulo, em f9fO, não dei
xaria, pelo menos de fazer restrição sObre êsse ponto.

Talvez ainda tenha tempo de pintar a situação dos ma..
gisl.raturas locais para salientar que a garantia dos magistra..
dos, o seu pontual pagamento atinge uma pequena parte da
questão porquê o problema é o da garantia aos jurisdicionados
e não de juizes bem pagos mas que se vêem na impossibilidade
de fazer justiça. A realidade brasileira é esta, e, neste ponto,
com maior ou menor intensidade do mal, mais em um ~tadCl
que em outro, nlbl~ suave em certa zona do que na de além.
Não há negar que o Brasil todo é igual, isto é, todo sofre a
mesmo mal.

Sr. Presidente: Sabe V. Ex., sabem 0$ ilustres Consti
tuintes que nos últimos tempos o Brasil t.odo aneeiava por
uma reforma radical no aparelho judiciário e a única apon
tada por todos era. a. unificaç!o da magistratura por mais se
acentuarem o~ males descritos pelo grande Rui.

Não falo da justiça das capitais, dOt:l centros mais popu
losos do sul. Falo do Brasil todo que n§.o é só a orla do
litoral e sim todo vasto interior onde vive uma parte consi
derável da população que precisa de justiea, necessita da
conciência dos seus direitos que s6 uma bOa magistratura pode
dar, precisa educar-se no trato do que é legal e justo e isto
só pode dar a prática objetiva da ju!stlea, distribuida por
magistrados lúcidos, integros, independentes e garantidos. A
necessidade tornou-se verdadeiro clamor partido das bôcas
de quantos conhecem as nossas coisas e tinha-se como cerro
que a· unificáção da magistratura seria um dos primeiros
~tos do poder revolucionário.

É o -que se fez.



·- f8i .,.-

Houve decepção para os que anceiavam por uma reforma
aslvadora. .

Nomeada ilustre e douta comissão para organizacio judi
ciária, opinou ela pela dualidade de magistraturas, articula
das, o que melhoravã a Justiça Federal, ficando na mesJD&
situação as justiças dos Estados.

Considerou a Comissão que a intervenção nos Estados
que .deixassem de pagar três meses de ordenado dos magis
trados seria medida eficaz porquê era o de que mais temem OS
.satrapas locais.

Se não cito 08 têrmos da parte do relatório, posso afir
mar que êste é o seu sentido.

Mas, Sr. Presidente, a douta comissão reconhece que os
Estados são dirigidos por satrapas e confiam a êles a organi
zação da magistratura? Então é bastante pagar-se ao juiz
pontualmente?! E as injunções políticas locais, onde dominam
satrapas que impossibilitam os juizes tímidos da distribuição
da justiça, certos de que a esfera de sua ação, de sua ativi
dade, é o Estado onde tem que arrastar toda sua vida'l B
uma situação que existe em todos os Estados, do Amazonas
ao Rio Grande do Sul. Na parte moral, nas dificuldades para
o exercício da judicatura não há diferença entre juizes do
Amazonas, do interior do Ceará, de minha Paraíba, de Minas,
de Mato Grosso ou São Paulo.

Todos são iguais ante êsses obstáculos que o Estado não
pode afastar mas que a União não sentiria nenhuma dificul
dade em removê-los, mesmo porquê, sendo o caso resolvido
fora dos Estados muitos não chegariam a aparecer.

O Sa. BARRETO CAMPELO - É' uma verdade.
O SR. lRENÊO JOFF!LY - Mesmo nos Estados maia

adiantados os juízes afastados dos grandes centros sentem
falta de segurança na distribuição da justiça.

O Sa. ARRUDA FALcÃo - É uma verdade, mesmo por
quê OS males são menos dos homens do que da organização
política.

O SR. lRENÊO JOFFILY - O nobre Deputado que acaba
de me apartear tem inteira razão. Além da organização pol1
tica temos os defeitos de educação, de tradições até certo
ponto respeitáveis mas que ainda não são bastante influen
ciadas para a modificação de um regimen de fOrça e de vio
lência que já não deve existir e que só pode cessar com um
respeito maior do que o devido ao Estado, onde os influentes
são muitas vezes figuras salientes.
.. O SR. HENRIQUE BAn.u - Posso afirmar que no me'l
Estado a situação da magistratura é perfeitamente satisfa
tória.

O SR. lRENÊO JOFFILY - Não quero injurfàr qual
quer Tribunal nem ofender a qualquer juiz. Falo em tes8
como tantos tem falado e tenho conhecimento próprio da si
tuação de vários Estados, conhecendo, quanto heroismo pre
cisam ter muitos juizes para honrarem suas togas.

O SR. CÉSAR TINOCO - O projeto avança demais estabe
lecendo como que a ditadura do Poder JudiciáriO, pOIS êsf.e
poderá intervir nos Estados, para fazer cumprir sentenças.
Vejo ai grande perigo porquê não há peor ditadura que a
permanente. .

O SR. IREN:E:O J61"FlLY - A Comissão de Reorganiza
ção da Justiça Nacional não adotou bem a unidade do pro-
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cesso, tão necessária, mesmo 11'.1 hip6tes~ de dualidade de ma
gistratura, pelo caráter, t:u:h: \·,;.r.~s inseparável entr~ o dI
reito substantivo e o processo.

Na Comissão organizadora do ante"projeto. "\'cm o emi
nente Ministro Artur Ribeiro com uma organização aproxi
mada da que já nos referimos e da que foi aceita pelo ant~
·projeto.

Sr. Presidente, de tudu vê-se a confusão, a falta de S8
"gurança de diagn6stico do mal tão conhecido e a incerteza
na medicação que todos apontam, dependendo s6 da. inclusão
ou não de uma drog::: que se me afigura de pouca i01portan
cia, como a da competência para nomeaçõea. entre o Exe-
cutivo e o próprio Judiciário. .

Há unidade de magistratura? PrescrevAr-se-á unidade
de justiça? Afirma'-se a unidade de jurisdicão? De tudo falam
03 diversos planos mas de modo inseguro e impreciso. Aqui

.. se dii "nem dualidade de justiça nem unid.ade integral·, ali
',se faz referência ás jurisdil:-ões locais, mais adiante fala-se
'em ecletismo, o Sr. Levi Carneiro diz "quasi unificação da
magistratura"• '

Por que tal confusão? A obcessão de que os ~stados te
'derados devem ter seu poder judiciário tem sido o grande ar
gumento. Mas se o judiciário fosse característico dos Estados
federados, o grande Rui que antes do Império pregava a "Fa
'deração com a Monarquia ou com a República" teria escrito
a unificação como ponto principal do seu programa '1

E Clovis, mestre conspícuo, não disse que o .Poder Ju
diciário não pode ser ",lementar de Estados que não legis
lam sÔbre direito substantivo? .

O veso das imitações ainda uma vez nos pre.ludica.
Em 1891 veio a pretenção dos Estados legislarem sObre di
reito substantivo de onde resultou o grande mal de fica
rem os Estados com as léis processuais e de organizacfio
judiciária em compensação do que pretendiam aquêles que
tinham corno espelho os Estados Unidos.

Agora, outros exemplos aparecem e até o número serve
'de argumento. O caso da Áustria, estado federado, com sua
constituição organizada pela maior sumidade em direito p\\
'blico, Hans Kelsen, não nos se.""e. Precisamos seguir \)
maior número, embora trilhando caminho que nos leve a
rúina. como nos tem levado.

Não somos capazes de opinião autonoma. 03studando e
adotando o que nos convém o que as experiências tão durat
nos tem mostrado.

Sr. Presidente. Rui que foi grande pelo talento nlo foi
menor pelo patriotismo. Cedo êle convenceu-se do êrro de
i891 e procurou dar remédio ao mal quando viu quê a ma
gistratura !l('I"dia 9 seu preslfgiQ c um dos mot.ivos era a
falta de horizonte, a sua carreira confinada.

Quantos Estados pequenos perdem .5eus melhores vultos
que emigram da :;.Irra de horizontes tão est:'eitosl

Muitas vezes, quanta dificuldade no preenchimento dOI
quadros com caracteres retos e inteligências possantesl Mes
mo os grandes Estados nem sempre têm facilidade e a pro
'va é que ~IlUitos filhos de pequenos Estados galgam os me
lhores postos.

Precisamos que o horizonte do magistrado brasileiro
seja o dos limites do Brasil e sua carreira vá até onde per
mitam suas qualidades dê ,caráter e inteligência, dentro de
,uma s6 magistratura.
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Disse, Sr. Presidente, que os grandes Estados do se
diferenciam dos pequenos nas injucões polftieas e nas di-
ficuldades locais. .

Se lermos os atos da Comissã<:l que organizou o ante
projeto da Comtituição, lá veremos esta verdade em rela
ção a Minas. Não me é possível transcrever o trecho de cer
ta exposicão do eminente presidente desta Casa o &1". .An
tOnio Carlos. Faltam-me as notas organizadas, pelo motivo
já referido.

Mas o ilustre mineiro que tão Dem conhece o seu Es
tad.., por êle representado Da Caroara e no Senado tantas
vezes e por Último seu presidente, disse que "'foi um firme
adepto da exclusão do Poder F~ecutivo dos Estados nas no
meaçõE's para magistrat.\l ra, atribuindo-a ao Govêrno Fe
dera]". Mudou, S. Ex. de súbito de opinião diante dadis
eussão entre o S~" Mangabeira e Ministro Artur Ribeiro.
Porquê opinião tão firme, nascida de tão longa experiência,
rllllUstecida com os cuidados de Chefe de Estado que de perto
vê e sente as necessidades dos seus governados, é tão rapi
damE'nte mudada? Não é de admirar. A discussão foi ativa
entre o Ministro Artur Ribeiro e .João Mang·abeira e o pre
sidente Antõnio Carlos procurou um meio de conciliar, en
caminhando o ecletismo de que fala o Sr. Mangabeira, eomo
meio de equilíbrio o que ainda assim não satisfaz ao ponto
estremado do Ministro Artur Ribeiro.

De São Paulo bastaria o fato de em 1910 ter êle aceito
o programa revisionista. E que o grande Estado não tem o
privilégio de exeluir a magistratura das injunções políticas.
sei porquê ilustre e digno bacharel. paulista, capaz de exer
cer a magistratura e dignificá-la, nela não ingressou por
quê seria preciso· fazer declarações polfticas a que não S8
submeteria.

O SR HENRIQUE BAYMA - Não apoiado. Ê engano de
v. Ex.

O SR. IREN:tO JOFFILY - Porquê Minas e S. Paulo
se opõem aos anseios do povo brasileiro que quer a unifiea
elo da magistratura'

O SR. HENRIQUE BAYMA - Consinta V. Ex. que preste
uma intormncllo positiva e segura. Como advogado que sou
hi mais de 20 anos. declaro que a praga da politieagem 6
alheia completamente á nossa magistratura, sObre a qual Dia
tem a menor influência.

O SR. IREN:tO JOFFILY - ~ alheia '1
O SR. HENRIQUE BAYMA - Completamente.
O SR. IREN:tO JOFFILY - Pois obtive essa informaelo

de cidadão que merece fé e cujo nome não declino para nio
ser indiscreto.

O SR. HENRIQUE BAYMA. - Se V. Ex. fizer a honra de
acreditar na informação que dou, estará. com a verdade.

O SR. IREN~O JOFFILY - O que venho de referir par
tiu de um ilustre advogado paulista, muito conhecido e amigo
do nobre Deputado.

O SR. HENRIQUE BAYMA. - ~ uma opinião que posso afir-
mar ser absolutamente infundada. _ .

O SR. IREN:tO JOFFILY - A de V. EX. também é uma
opinião. O que meu informante disse, porém, resulta··de co-
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tíhecimento pr6prio, da experiência que teve de não poder
ser juiz porquê se tornava preciso fazer declaracões polítioas.

O SR. HENRIQUE BAYMA - Se V. Ex. dá a· êsse meu
colega a honra de preferir-lhe a informação, não serei eu
quem continuará a prestar esclarecimentos.

O SR. IREN~O JOFFILY - Julgo ambos muito dignos,
apenas devo dizer que as informações do nobre Deputado
Bayma resultam de uma opinião .••
. O SR. HENRIQUE BAYMA - É uma opinião desinteressada
e a do informante é a de um cidadão que quilil ser Juiz e não
conseguiu.

O SR. lREN~() JOFFILY - .•. e o outro fala pelo co
nhecimento próprio, pelo fato consigo ocorrido. Entre·duas
pessoas dignas, uma que f.lla pela opinião que tem e outra
que se manifesta pelo conhecimento próprio do fato que re
lata; diante da igualdade de idoneidade, sou obrigado a acei
tar a última.

O SR. HENRIQUE BAYMA - Atenda que o informante d~
sejou ser juiz e não conseguiu, notando-se que em São Paulo
os provimentos para a magistratura são por concurso.

O SR. CÉSAR TINOCO - A simpatia é condição humana.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - É isolada a opinião do In

formante de V. Ex., enquanto que a do nosso colega tem a
seu favor o apOio da generalidade dos que conhecem o Es
tado, assim como da imprensa. Nunca se ouviu qualquer re
clamação a êste respeito.

O SR. IRENJl:O JOFFILY - Fiz mal em referir a decla
ração de uma pessoa cujo nome não posso revelar por dis
ereção. Foi uma conversa, particular mas afirmo que a pes
'soa é digna de toda fé.

O SR. ROBERTO SmoNSO - V. Ex. esU. discutindo o
'assunto com grandé clareza, apenas pediremos licença para
retificar os pontos em que ao informações recebidas por Vossa
Excelência não sejam verdadeiras.

O SR. IREN~O ;rOFFILY - Sr. Presidente: Quem admi
tirA que qualquer Estado do Brasil seja isento da política par
lidAria Clom o seu cortejo? Quem dlrA que as injunções par
tldúlas nlo slo mais imperiosas onde a menor densidade de
populaQlo determina o aumento do autoritarismo'

O partidarismo local é o maior inimigo da jusUc;a. Ini
migo que nlo tem no Estado fOrQa bastante para combatê-Io.

Sr. Presidente: Está a terminar a prorrogação concedida
e os poucos minutos que restam não são bastantes para estu
dar a dualidadr. da magistratura,· suas deficiências e seus
absurdos. Mas, entendo que se me negou a surpresa de falar
quando não esperava, se me faltaram as notas tão necessárias
para a ordem do meu pálido discurso e ilustracão dos meus
argumentos, se tão exiguo foi o tempo, contudo se não me
felicito pela peca oratória, pela dissertação doutrinária e
antes de tudo peco desculpa aos ouvintes que me acompa
nharam neste fim de sessão. talvez a última em que a meia
hora fatal não entre em vigor, mas me felicito por ter mani
festado o meu pensamento sobre a questão por mim consi
derada a mais importante.

O que se fez sObre organização política e está no projeto,
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não sei que nome possa ter. O relatório da comissão diz:
"Pouco elegante no ponto de vista sistemático."

Será somente falta de elegancia? Os males continuam.
Mais·uma vez o equilíbrio prevaleceu, fazendo com que

o ilustre João Mangabeira abandonasse a unidade tão brilhan
temente por êle defendida.

Desprezada a emenda por mim apresentada, repeti-Ia-ei
em segunda discussão e se não vitoriar, servirá ela para mos
trar que cumpri o meu dever fazendo o que me foi possivel
para que, uno o nosso direito, una a nossa defesa nacional,
uno fosse também o modo de assegurar ao cidadão o gozo dos
direitos que os tornam conciêntes de si mesmos para melhor
gozarem as vantagens de uma Pátria que sem boa justiça ja
mais poderá ser verdadeiramente grande como a desejam to
dos 'os brasileiros. - (Palmas. O orcu!.or é abraçado.)

Durante o discurso do Sr. Irenêo J of!ily
o Sr. Fernandes Távora, 2° Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Clementino Lisbôa, 3° Secretário e novamente.
pelo Sr. Fernandes Távora, 2° Secretário.

12

o Sr. Arruda Falcão (Pela ordem) - Sr. Presidente, eu
havia solicitado a prorrogação da sessão por trinta minu
~os.. :Atendendo a que há outro Deputado inscrito, consulto a
V. Ex. se não lhe poderia ser dada a palavra.

O Sr. Presidente - A prorrogação aprovada foi para dar
tempo ao orador que se achava na tribuna de terminar suas
considerações.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Mas, como ainda faltam
10 minutos para que se finde a prorrogação de meia hora
por mim requerida, pediria a V. Ex. consultasse a Casa
6Ôbre se consente em que ocupe a tribuna o Sr. Roberto
8imonsen, Deputado inscrito.

O SR. ROBERTO SIMONSEN - Desisto de falar agora,
mantendo a minha inscrição, o Que peço a V. Ex., Sr. Pre
sidente.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Neste caso, desisto do meu
requerimento.

O Sr. Presidente - Esgotado o tempo da prorroga0lo.
vou levantar a sessão, designando para amanhã, li mesma
bora regimental, a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação do substitutivo da Comissão Constitucional ao
anteprojeto de Constituição e ás emendas apresentadas em
la discussão.

Levanta-se a Sessão ás 18 horas e 30 mi
nutos.
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98a Sessão, em 13 de Março de 1984

Presidência dos Sra. Antônio Carlos, Presidente, e Pacheco
de Oliveira, 10 Vice-Presidente

1

Ás. i4 horas, comparecem os 51's. :

Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, ·Cristóvão Bar
celos, Tomaz Lôbo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa,
Valdemar Mota, Alvaro Maia, Mário Caiado, Luiz Tirelli,
.~redo da iMat~, Abel Chermont, ~ário Chermont,
VeIga Cabral, Lmo Machado, Magalha·es de Almeida,
Costa Fernandes, Adolfo Soares, Godofredo Viana, Age
no;t' _Monte, Hugo Napoleão, Luiz Sucupira, Valdemar
Falcao, José Borba, Leão Sampaio, Pontes Vieira, Martins
Veras, Odon Bezerra, Irenêo Joffily, Agamenon de Magalhães,
A:ruda Falcão, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, José Sá,
SImões Barbosa. Leandro Maciel, Rodrigues Dória, Deodato
Maia, J. J. Seabra, Marques dos Reis, Prisco Paraiso, Arlindo
Leoni, Medeiros Neto, Artur Neiva, LeOncio Galrão. Atila
Amaral, Homero Pires. Aloísio Filho, Francisco Rocha, Palllo
Filho, Arnold Silva, Carlos Lindenberg, Godofredo Menezes,
Lauro Santos, Jones Rocha, Henrique Dodswortb, Sampaio
Corrêa, Leitão da Cunha, João Guimarães, Prado Kelly, Raul
Fernandes, Acúrcio Tôrres, Fernando Magalhães, Fábio Sodré,
Cardoso de Melo, Soares Filho, Buarque Nazaretb, Lemgruber
Filho, Bias Fortes, Melo Franco, Martins Soares, Pedro Alei
xo, Augusto de Lima, Negrão de Lima, Gabriel Passos, Au
gusto Viégas, Delfim Moreira, Odilon Braga, Vieira Marques,
Clemente Medrado, Raul Sá, Simão da Cunha, João Beraldo,
Furtaqo de Menezes, Christiano Machado, Policarpo VlOtti,
Daniel de Carvalho, Levindo Coelbo, Valdomiro Magalhães,
Licurgo Leite, . Campos do Amaral, Carneiro de Rezende,
Alcantara Machado, Teotônio Monteiro de Barros, Rodrigues
Alves, Guaràcí Silveira, José Ulpiano, Lacerda Werneck,
AntOnio Covelo, Cardoso de Melo Neto, Domingos Velasco,
João Vilasboas, Antônio Jorge, Nereu Ramos, Adolfo Konder,
Aarão Rebêlo, Carlos Gomes, Simões Lopes, Anes Dias, Fre
derico Wolfenbutell, João SimpIício, Renato Barbosa, De
métrio Xavier, Vitor Russomano, Pedro Vergara, Fanfa Ribas,
Adroaldo Costa, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Acir Me
deiros Ferreira Neto, Gilbert Gabeira, Vasco de Toledo, An
tÔnio Rodrigues, Valdemar Reikdal, Martins e Silva, Francisco
Moura, AntônioP-ennafort, 'Sebastião de Oliveira, João Vitaca,
Alberto Surek,. Edwald PossoIo, Guilherme PIaster, Eugênio
Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Ricardo Machado,
Walter Gosling, Pedro Rache,' Alexandre Siciliano; Mário
Ramos, Pacheco e Silva, Rocha Faria, Gastão de Brito, Ro-
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berto Simonsen, Teixeira Leite, Pinheiro Lima, Abelardo
Marinho e Morais Paiva (148).

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de 148 Srs. Deputados.

Está aberta a Sessão.

O Sr. Fernandes Távora (,20 Secretário) procede á leitura
da Ata da Sessão antecedente, a qual é posta em discussão.

O Sr. Fernando Magalhães - Peco a palavra.

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

O Sr. Fernando Magalhães (S~bre ti Ata) - Sr. Presi
dente, justamente para fazer uma ligeira retificação á Ata.

'Eu não me achava presente. ontem, no momento em que
o nobre colega, Deputado pela Baía, Sr. Medeiros Neto, re
plicou ás considerações históricas, expendidas por mim no
dia em que comentei o substitutivo da Comissão de, Polícia
á Indicação do mesmo Sr. Medeiros Neto.

Queria eu, simplesmente, dizer que agradeco a ratifi
eação feita a tudo quanto disse.

O ehileno Ramon Freire, nunca foi Presidente da Repl1
blica, nunca foi eleito. O primeiro Presidente da República
do Chile foi o Almirante Blaneo. '

No tocante á qu-estão do Imperador Maximiliano, agra
deço uma ratificação da parte do ·Sr. leader ao meu discurso.

No que concerne a Thiers, ainda outra ratificação, ter
,minada, porém., com a declaração de que, se Thiers, não foi
'presidente efetivo, Mac-Mahon o foi.

Há, igualmente, engano: Mac-Mahon, foi, também, pre
sidente provisório. É pequeno engano que absolutamente não
eonvém ao interesse da asseveração.

Finalmente, no caso referente ao Ato Adicional. há, da
mesma forma, equívoco: a lei de 12 de Agosto. ·não foi a
que promulgou êsse ato; a lei divulgáva as emendas formu
ladas pela Camara dos Deputados e mandava, em seu último
artigo, "Imprimir, promulgar e correr". Essa promulgação
realizou-se e a data do Ato Adicional. por uma carta de lei,
é -... 21 de Agosto de 34.

Eram, Sr. Presidente, as modificações que desejava fi
cassem constando da Ata. (Mu.ito bem; fnfLito bem.)

Em seguida, é aprovada a Ata da Sessão an
tecedente.

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

O Sr. Thc)mu L6ho (I- Secretário) procede á leitura
'do seguinte

EXPEDIENTE

2
Ofício:
Do -Sr. Oswaldo Vergara, -eleito Deputado sUlll-ente, pela

chapa denominada "Frente Única" do Rio Grande do Sul, re
'nunciando ao seu mandato. - Inteirada.

Telegrama:



De S. Paulo - Presidente Assembléia Naciondl Consti
tuinte - Rio:

De São Paulo - Assembléia Constituinte. - Palácio
Tiradentes. - Rio: Supremo Concílio Igreja Presbiteriana
do Brasil, que superintende obra evangélica presbiteriana
todo Pais, reunido capital São Paulo, roga Deus vos inspire
el~oracão nossa. Carta Magna e vos pede, ~nomeconcórdia
naclonal, procureIs nela assegurar absoluta neutralidade es
tado em matéria religiosa e garantias indispensáveis a que
ensino religioso se conserve alheio influência oficial, sem o
que se verificarão abusos decorrentes intolerancia. sectária,
perturbadora rít.imo vida nacional, Cicero Siqueira.

- Á Comissão Constitucional.

,4

São, sucessivamente, lidas as seguintes

DECLARAÇÕES nE VOTO

Por motivo de moléstia, de que fui inopinadamente aco
metido, deixei de comparecer ás sessões desta Assembléia,
nos dias 9 e 10 do corrente. Não me foi possível, assim, tomar
parte na discussão do projeto de resolução n. 5, substitutivo
da indicação de 21 de Fevereiro, de autoria do nobre Depu
tado Sr. M-e<leiros Neto, para que fosse alterado o Regimento
Interno da Casa de- modo a permitir, sem demora e antes
de promulgada a Constituição definitiva do país, a eleição
do Presidente da República.

Adversário irredutível dessa absurda iniciativa, desde
o momento em que pela primeira vez :roi lembrada, e conside
rando-a fórmula consubstanciada no substitutivo da autoria
da ilustrada Comissão de Polícia, a renovação, por outros
têrmos e meios, do propósito anterior, inscrevera-me para
o :fim de manifestar da tribuna as razões que me levaram a
considerar nociva aos interêsses do povo brasileiro a pro
jetada ref6rma do Regimento da Assembléia Nacional Cons
tituinte e a recusar-lhe o apOio do meu voto.

Devido á nímia gentileza do ilustrado e nobre represen
tante do Distrito Federal, Sr. Sampaio Correia, que aceitou
o encargo de manifestar á Assembléia o meu ponto de vista,
explicando a razão da minha ausência, pude deixar consig
nado o meu 'voto contrário á medida em debate.

Só hoje me é dado retomar os irabalhõs de que me vi
afastado pela causa já referida, e quero que o meu primeiro
ato seja o de confirmar o meu voto expresso por intermédio
do preclaro representante do Distrito Federal, associando
me ao seu protesto vibrante contra a compressora medida,
que encerrou violentamente a discussão do assunto.

Delle,io. pois.· que fique constando da ata dos nossos
trabalhos que subscrevo em todos os seus. têr1l}os o voto ,e~
crito dos nobres deputados, Srs. AlgfslO FIlho, A~úrelO
TOrres, João Vilasboas. Adolfo Konder, Lauro FarIa dos
Santos, J. J. Seabra. Plínio Tourinho, Fernando Magalhães..
Henrique Dodsworth. Sampaio Correia, Kerginaldo Caval
canti; e, mais, que sou~olidário com a atitude do meu com
panheiro de representação, o nobre deputado, Lino de Mo-
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rais Leme, cujo voto foi iguaimente contrário ao aludido
substitutivo. .

SaIa das Sessões, em 1.3 de Marco de 1.934. - An'{dAio
Covello.

Senhor Presidente da Assembléia Nacional Constituinte:
Requeiro a V. Ex. que mande consignar lia ata da sessão

de boje a seguinte declaração:
"Se tivesse estado presente á sessão em que foi aprovada

a Indicação Medeiros Neto, transformada no substitutivo apro
sentado pela Mesa que V. Ex. preside, teria votado contra,.
assim como votarei contra toda e qualquer medida coerci- '"
tiva da nossa liberdade de ação no desempenho do nosso
mandato. A facilidade com que a maioria dos senhores
Deputados está cedendo ás exigências dos que combinaram fa
zer presidente da República o senhor Getúlio Vargas, de
qu,alquer modo e a toda pressa, justifica a indignação de
que está possuido o povo, prin.cipalmente os que fizeram a
Aliança Liberal e combateram na revolução de 30. Cumpro,
pois, o meu dever de mandatário do povo, negando minha
coparticipac;ão a tal empresa, que poderá vir a ser consu
mada, mas com o meu veemente protesto de revolta."

Sala das Sessões, i3 de l1arço de i934. - Campos do
Amaral.

DECI.ARAÇÃo DE VOTO

Declaro que na sessão de 10 do corrente votei contra a
reforma regimental e o encerramento da discussão á mesma
referente.

Requeiro á Mesa que falja constaI: na ata de nossos tra
balhos de ho.ie a presente declaraoüo, que julgo oportuna em
vista de igual procedimento por parte dos demais Depu
tados que foram contrários .áq\\elas medidas.

Sala das Sessões, i3 de Março de 1934. - Herectiano
Zenaide.

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

Tem a palavra o SI:'. Leitão da Cunha, primeiro orador .
inscrito.

O Sr. Leitáo da Cunha - Sr. Presidente, inscr.-ito há
Dlais de um mês para falar na hora do E)xpedlente sObre as
sunto conslilucional, 5Ó hO.ie me coube a honra de usar da
pala'\Tll na. Assembléia, depois de pUblicaào o substitutivo da
Comissão dos 26 ao Anteprojeto que fÔra. apresentado. ao es
tudo desta Casa.

E natural, por isso, que dele me ocupe, porquanto tra
duz produtivos esforços dos nossos colegas; os qua~s se con
gregaram para a elaboração dêsse substitutivo, que deve ser
apreciado e emendado por esta Assembléia.

Nada mais facil, Sr. Presidente, e ao mesmo tempo,
nada mais dificil do que criticar uma obra feita - facil para
os que pretendem destruir e dificil para os que desejam cons
truir. Realmente, qualquer crítica feita a um trabalho como
este, executadd por homens ilustres. conhecedores do assunto
que versaram e que lhe dedicm-am o melhor dos seus esforços,
poderia parecer menospreço. .

A critica de caráter ,~onstrutivo, entretanto, Sr. Presi
dente" com intenção de Colaborar, é necessária para que S8
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'possa obter, quando não uma alteração' essencial do trabalho.
89 menos a elucidação de pontos duvidósos.
, O SR. ODILON BRAGA - Principalmente quando feita por
',homens da capacidade de V. EJ:. (Muito bem).

O SR. LEITÃ.O DA. CUNKA. - Obrigado a V. Ex. .
O anteprojeto modificado pela Comissão dos 26 apresenta

.alguns pontos que, a meu vêr, devem despertar a atenção.
desta Casa, para que desapa:re.~am~e.rtas dive.rgências o.e io.eo
logia que nele se encontram e afim de que não haja uma
tendência demasiada, em nossa Constituição, parll modernis
mos condenáveis, que lloderiam ser aconselhados pelo filone
.ísmo, mas também para que não figurem em nossa Carta
Constitucional idéias que somente poderiam ser mantidas em
homenagem ao conservantismo.

Logo no inicio, no Titulo I - "Da organização federal",
.no art. 7°, em seu n. l, está:

"Organizar e manter a defesa externa, a polícia e
segurança das fronteiras, as forças armadas;"

Um dos eminentes colegas desta Casa, o Sr. Renato Bar
'bosa, teve oportunidade de cha.mar-rne a atenção, há alguns
dias, para o que se verifica em nossas fronteiras, no que res
peita á distribuição das escola.s no território nacional e no
das nações visinhas.

No Rio Grande do Sul - referia-se a êsse Estado o meu
ilustre amigo - aS crianças das regiões fronteiriças prefe
rem atravessar a linha divisória, porquê encontram Jlas es
colas do Uruguai e da Argentina instrução e assistência muito
mais sedutoras do que nas do território nacional.

Tem-se a impressão, pela leitura do substitutivo, de que
a douta Comissão perfilba a idéia de que a defesa naciona.~

deve cabel' $6mente ás forcas armadas, quando a elas compete,
de fato, a salvagu8-rda da nossa integrid8-de territórial e a
segurança nacional contra'agressão eventual estrangeira 0\1
guerra civil, mas não propriamente a defesa nacional, enl
seus múltiplos aspectos.

Como prova preliminar, de minba isen~ão nêsse particu
lar, devo dizer á Casa que Uluito me bonro em vestir a
farda do Exército Brasileiro, porquê pertenço, com o posto
de tenente-coronel, á reserva de primeira linha, segunda
classe, dessa nobre instituição. Não creio, entretanto, que o
complexo da defesa nacional deva ser considerado uma atri
bui<;ão exclusiva d3S classes armadas.

O problema da ·disseminação das escolas nas fronteiras
não está devidamente tratado no substitutivo e me parece
indispensável que êle o seja.

O Ulesmo artigo. do substitutivo, em seu número ~, con
tém determinação que concorrerá fatalmente para que a
nova Constituição seja tão desj'espeitada quanto a de 91; é
o que obriga o l'er-enseamelltú nacional de 10 em 10 anos,
impraticável em nOsso meio. dadas as condições atuais de
nossa organiz:ll;ão administrativa e também devido á situação
'financeira do pais. que perdurarà no nivel em que se en
contra durante prazo seguramente longo.

Em o n. 10. do mesmo artigo 7°. relativamente á colo
ni'lA~ão, emigração e imigração. ab iê:

"Podendo orientar. regular ou proibir esta úl;'
, tima."
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Entendo que se deve substituir -a expressão "podendo':',
porquê é facultativa; por "devendo". E, neste partieular,· la&
timo que a substancia da emenda. apresentada a esta .. Casa
pelo nobre colega e preclaro mestre, professor Miguel Oouto,
não tenha sido aproveitada, pela exigência de se estabeleCe~
rem as quotas de imlgracão, que constituem um dos elemen
tos de defesa nacional. -

O 81\. OD1LON BRAOA - Aliãs, o projeto deixa essa maté-
ria para a legislação ordinária. .

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Sou contrário a que se
inclúa na Constituição qualquer pormenOl" de execução, mas
o fato em si deve figurar, devendo apenas prescrever-se a
exigência, sem o que ela não será executada.

O SR. ODILON BRAGA - A Comissão incluiu "proibir"
precisamente porquê até hoje não se reconheceu ao Poder
Legislativo ordinário a faculdade de fazê-lo. Daqui por
diante, entretanto, em virtude dessa modificação do texto
constitucional, o Poder Legislativo poderá, com oportunidade,
resolver o assunto.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - A simples proibição não
é, por vezes, o melhor remédio. O estabelecimento das quotas
é, evidentemente, pelas suas consequências remotas, o cami
nho mais favorável na emergência.

Ainda' neste mesmo artigo se encontra o seiwnte:

"Podendo estabelecer restrições sObre emigração
de capitais, eto••• "

Seria também conveniente, a meu ver, substituir "po
dendo" por "devendo". "Podendo" é, como disse, facultativo,
ao passo que "devendo" é obrigat6rio; e, numa eventualidade
das referidas no pr6prio artigo, é ~ecessário que o poder in
tervenha em defesa da nacionalidade, enquanto que, com a
·aeterminação constitucional facultativa, as conveniências
secundárias de momento poderão sobrelevar ás exigências
legítimas da nacionalidade.

O SR. ODILON BRAGA - E quando as conveniências do
momento aconselharem precisamente o oposto'disso? Como
se deveria proceder nesse sentido, uma vez que o texto eons.
titucional expressamente determinasse a forma de agir '1

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Quando as conveniências
de momento forem de valor real e aconselharem a não se
fazer, está claro que não terá chegado a oportunidade na
qual o poder seria obrigado a intervir dêsse modo.

O SR. ODILON BRAGA - Mas V. Ex. quer que fique a pa-
lavra "devendo", em vez de "podendo".

O SR. LEITÃO DA CUNHA - "Devendo". quando se tra
tar, está claro, do momento em que a defesa da economia
nacional o exija, de acOrdo com o poder competente para
essa avaliação.

Ro art. 8°, se determina:

"CabA â União e aos Estados, concorrentemente,
ressalvando o disposto no art. 7°, prover a educação",
etc., etc.

Teria sido preferfvel, diante da nova discriminação de
rendas e diante da necessidade de se tornarem todas as uni
dades poIítico-administrativas interessadas nesse problema,
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que, além da União e dos Estados, se incluíssem também os
municfpios, naturalmente cada qual de acOrdo com as possi
bilidades do respectivo orçamento.

No art. fO, quando se determina o que é vedado á União,
~eixou de ser feito, a meu ver, alguma coisa que diretamente
mteressa á defesa nacional •. N'ão foi mcluida a proibiçrlo do
penhor das rendas públicas.

Quando tive oportunidade de falar a esta Assembléia, em
novembro ültimo, salientei a conveniência de se proibirem os
compromissos externos em moeda estrangeira, e as transações
internas, feitas, também, em moeda estrangeira e mormente
lembrei o que repre5entava de humilhação e de perigo para
uma nacionalidade o empenho das rendas públicas, como
garantia de empréstimos, por exemplo.

Não vejo, entretanto, no projeto da Constituição dispo
sitivo a êsse respeito. Como poderiamos, na eventualidade
de faltarmos aos noSSOs pagamentos, se tivessemos a pa
lavra comprometida nUm penhor de quaisquer rendas pú
blicas, reagir com a fÔrça moral necessária contra o es
trangeiro que quisesse cobrar aquilo que declaravamos
ser dêle no momento em que lhe pediamos auxílio pecu
niário? ~sse regime de rendas públicas penhoradas, mais
de uma vez até, não póde prosseguir. É necessário que a
fonstituicão nova contra êle nos defenda.

No que respeita ao Poder Legislativo, a nobre Comissão,
no art. 37, estabelece um processo indireto de limita<;ão do
máximo de representação por Estado, processo que me pa
rece mais infeliz do que se fosse fixada uma determinada
cifra. Com a coincidência de representantes profissionais e
de representantes do povo, haverá possibilidade de modifica
ções em :) número dêstes últimos, que façam oscilar êsse má
ximo de cada um dos Estados. E nós, que sabemos quantos
malefícios teem advindo ao país das práticas da ego-polí
tica, da qual não nos poderemos considerar isentos por muito
tempo, devemos defender a nacionalidade contra essas com
binações. que, de certo, viriam prejudicar o valor da repre
sentação popular.

Não disponho de tempo para discutir amplamente o as
sunto, mas chamo a atenção da Assembléia para o pro
blema.

O capítulo 5° "Das leis e das resoluções", contém pe
quenos senões, que, a meu ver, serão facilmente corrigidos
por uma revisão mais atenta, como, por exemplo, a con
cessão do prazo de 10 dias para o Presidente da República
intervir num projeto de lei e a sanção automática, den
tro dêsses mesmos 10 dias. Também me parece que o prazo
de 4 meses, duas vezes, repetido, e dado á Assembléia para
tomar conhecimento dos vetos, é demasiadamente longo.

No que respeita ao conteúdo do título 3° - "Do Poder
Executiva" - quero crêr que teremos uma administração
acidentada, por excesso de elementos deliberativos.

Parece-me que há demasia na determinação dêsses ele
mentos. o que poderia levar-nos, em consequência do velho
proverbio latino - _tat capita tat !enten~iae - a. ~o.s encon
trarmos em situaçoes em que nao haJa possibIlIdade de
cbegar-se a uma deliberação definitiva.
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Penso que, em administraCão, não se deve organizar
essa verdadeira policefalia, de que poderiam resultar inci
dentes de difícil solução, especialmente S\:1 nu próprio Pacto
Constitucional não fôr encontrado o remédio para tais di
vergências, o que, no caso ocorrente, se verifica.

O capitulo 70
- "Dos funcionárias públicos" - em con

dições evidentes de demonstrar, para o caso, o maior int.e
rêsse da Constituição futura do que o da Constituição pas
sada. precisa, a meu vêr, de pequenas correções. que sp.!'ão
facilmente realizadas por emendas adequadas.

Quanto ao capítulo 40
- "Do Poder Judiciário" - peoo

permissão á Assembléia para chamar sua atenção relativa
mente ou um fato que me tem impressionado: o calor, a

. verdadeira angustia com que Os representantes de certos
Estados reclamam a unidade de justiça e o vigor com que
outros defendem a dualidade.

Isso parece indicar que, em consequência da nossa grande
extensão territorial, em consequência da variabilidade dos
hábitos regionais, há Estados do Brasil em que evidentemente
a unidade de justiça traria grandes beneficios e outros em
que talvez ela viésse causar malefícios.

Apelo para os juristas da Assembléia afim de que en
contrem uma fórmula que possa melhor satisfazer as ilspí
rações dêsses Estados do que aquela estabelecida no substi
tutivo e contra a qual já se têm iniciado debate bastant9
interessante nêste recinto.

Ainda no que respeita á nOIJleaç.ão de juízes, minha opi
nião individual é a de que a. Domea.váo pelo PL'esldente da
República deveria ser sempre subordinada a uma lista de no
mes, indicados pelo próprios juízes.

O SR. NERO :MACEDO - É o que está estabelecido: os Tri
bunais das Relacões apresentam uma:iista que é submetida
á escolha do Presidente da República. Não há livre arbítrio
dêste.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - E na COrte Suprema'1
O SR. NERO ::\iACEDO - Aí, não.
O SR. LEIT.i\.O DA CUNHA- Na COrte Suprema as no

meações são de livre escolha do Presidente da República.
O SR. NERO MACEDO - Na Côrte Suprema a escolha é feita

entre os indivíduos de grande saber, como aliás, o próprio
substitutivo determina.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Grande saber jurídico e
repu)ação ilibada.

O SR. NERO MACEDO - O que se poderia estatuir, de modo
mais equitativo, seria o aproveitamento obrigatório de dois
terços de magistrados nesses cargos.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - É assunto sObre o qual
não posso emitir opinião, decisiva. Peço, entretanto, a aten
ção, as luzes da Casa para a melhor solução que comportar o
problema.

No título V - Da organização dos Estados, dos Territó
rios e do Distríto Federal - o art. 134 determina que o
Prefeito do Distrito Federal seja nomeado pelo President~ da
República•.
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Por que insistir nessa idéia, que não tem sido, de fato,
grandemente proveitosa?

Admito que se discuta a conveniência ou não da completa
autonomia do Distrito Federal, enquanto nele estiver encra
vada a Capital da República. Não posso, porém, aceitar que se
continúe a determinar a nomeação do Prefeito pelo Chefe do
Executivo Federal, recu&ando-se aos habitantes do RIO de
Janeiro o direito de escolha do seu governador. É uma res
triçã.o incompre.ensível no momento presente.

No título VI, na parte relativa aOs - Direitos e Deveres
-, encontramos no arte 146 referência aos direitos dos bra
sileiros natos ou naturalizados. Haveria, a m?u vêr, conve
niência de adotar-se qualquer dispositivo que não permitisse
a equiparação daqueles que se nacionalizam por !"entimento
com os que o fazem por conveniência. mais ou menos dissi
mulada.

O SR. ADROALDO COSTA - Qual seria o critério para se
discernir?

O SR. LEIT.~O DA CUNHA - Estudar as condições do
indh.. íduo, as antecedentes e, sobret.udo, as contemporanells
do pedido.

O SR. ADROALDO COSTA - Vai ficar um critério subjetivo,
muito lato.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Mas é ti único que se
pode ter.

No capítulo TIl - Da ordem econÔmica e social, art. 159,
letra d, encontro um dispositivo que iulgo deve ser modifi
cado •

Ei-lo:

d) proibição do trabalho a menores de 16 anos e tra
balbo noturno e em indústrias insalubres a menores de 1~

anos;"
Aprovada essa redação, Srs. Con~tituintes, creio que ire

mos agravar, sem qualquer vantágem a situação econômica
do país. Si se dissesse - nas indústrias ou no trabalho fabril
- ainda seria admissivel, mas proibir, de modo absoluto, o
trabalho aos menores de 16 anos, não estameis - creio - em
condições de o fazer, porquê. além da medida ser contrária
á economia familiar e do país. iria trazer granch'5 prejuízos
para a própria mocidade, obrigada assim a vadiar.·

Que fazer com os rapaies dessa Idade? Estabeleça-se a
inst:ruciío obrigatória. Determine-se prazo longo para essa
instrução obrigatória primária, além dos limites dos cursos
atuais haverá sempre um período de desocupação.

Que fazer, portanto, dêsses rapazes ao terminarem essa
instrução?

O SR. ARRUDA FALCÃo - Sr. professor. todos os países
estão se preocupando, agora, mais com a instrução ao adul~o.
A ltalia não permite a emigração do indivíduo que não saIba
lêr ou que não conheça um ofício. Por que V. Ex. com a sua'
enorme autoridade, não inicia uma campanha no BrasIl em
prol da instrução ao adulto?
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O SR. LEITÃO DA CUNHA - V. Ex. pode estar certo
de que, aléIil do que se encontra no substitut.ivo. haver~

emendas que nesse particular visem a melhor solução dêsses
problenaas. .

O assunto com que me entretinha, era o do trabalho
dos menores.

O SR. ARRUDA FALcÃo - Infelizmente, êsse é um dos
inúmeros dispositivos da carta constitucional. destinados a ser
letra morta.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Combato todos êles. por
quê qualquer dispositivo da Constituição que não ~eja obede
cido. autorizará a desobediencia dos demais, quando a opor
tunidade o aconselhar.

Por isso deveríamos preferir, por exemplo: "a lei ordi
nária, regulará, limitará ou proibirá o trabalho dos menores
de 16 anos".

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Mas, é um trabalho não
O SR. ARRUDA FALCÃo - A Carta Constitucional já vai

nascendo com membros atrofiados.
O SR. LEITÃO DA CUNHA - Mas devemos fazê-los cres

cer ocnvenientemente e amputar aqueles que, por ventura.
nasçam em excesso. Para isso é que estamos aqui.

Eu desejaria lembrar aos nobr·es constituintes, que a le
gislação de defesa dos menores, sobretudo nas fábt'icas, foi
iniciada em 1802; mas antes disso, em 1795, foi que começou,
em Manchester, a campanha em favôr dos menores que tra
balhavam nas fábricas, mas não em qualquer outro mistér.
Em consequência disso sob a orientação de Sir Robert Peel
foi estabelecida a primeira lei protetora dos menores, na In
glaterra, a qual se denominava "Lei de saúde e moral dos
aprendizes". Nessa lei, se estabelecia o t.rabalho diurno má
ximo de 12 horas e a proibição do trabalho noturno di3con-

. tínuo. .
Daí por diante foram melhoradas as leis c, P'úuco a pouco,

se fez a redução de prazo, sem entretanto chegar-se 110 ex
tremo da proibição do trabalho aos menores.

O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. sabe que a escola mais
modérna de educação é a escola ativa, na qual se aprende.
traba lh:lndo.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Mas, é um trabalho não
rendoso mas educativo •.

O SR. ARRUDA FALCÃo -- t rendoso para os aprendizes.
O SR. LEITÃO DA CUNHA - Para os aprendizes, sim;

nlio o é, porém. para a situação econ~mica das respectivas fa
mílias, após o aprendizado.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Os menores, sem :::Lmpal'O,
como viverão?

O SR. I..EITÁO DA CUNHA - Amparados pelo Estado
que tem obrigação de o ! ~er.

O SR. .ARRUDA FALCÁo - O nosso ainda não é o Estado
providência.

O SR. LEITÃO DA QUNHA Não o é, mas precis:1
preparar-se para isso.
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Nos Estados Unidos ia América do Norte - o inicio da
legislação em favor dos menores foi em 1836. Ficou, depois
estabelecido, por uma lei que visava diretamente o trabalho
em 1842 que, nenhuma criança menor de 12 anos seria em
pregada em serviço de qualquer estabelecimento manufa
tureiro, por mais de 10 horas durante o dia. A multa era
de 50 dolares aos infratores. Essas leis, portanto, que se
iniciaram em 1842, determinavam restrições ao trabalho
das crianças, pois, a de 1836 dizia respeito á educação
dêsses meninos. Agora, segundo a última estatística geral
já divulgada de 1920, pois, o recenseamento de 1930 ainda
não estava apurado nesse ponto quando obtive êsses dados.
atingiam a mais de um milhão e <:0 mil as crianças que tra
balhavam em diferentes mistéres nos Estados Unidos da
América do Norte.

Aquf estão, Sr. President.e, três quadros sin6ticos re
lativos a êste assunto que serão incluídos no meu discurso
para que possam' ser convenientemente lidos. Verificar
se-á que nos Estados fabris a proporção de .Ul.mores que
trabalham é menor do que nos Estados, que sobretudo. vi
vem da agricultura.

Trabalho infantil nos Estados Unidos da América do
Norte:

Agricultura • • • • ••••••••.••••••••...•••.•
Indústria (manual ou mecanica) •...••••••••
Clero • • . • ••••••••.•-....•.••••••••••••••
Comércio • • • ••..• . . . •. ..•..••••• ••.. ~-

SeJ'vicos domésticos • . ....••.••••..•••••••
Transporte • • • • •••.••..•.•..•• _••••••••••
Extração de minerais ••••.•••••••••••.•••.•
Profissões diversàs • • • • •••••••••..•.•••••
ServiCO público • • • . .

Total . . . • .

6.\7.300
185.331
80.140
63.368
54.006
18.9i2
1.191.
3.465.
1.130

1.060.549

Trabalho infantil nos Estados Unidos da América do Norte
Variações em dez Estados da União, em 1920

Crianças entre Em tra- Percen-
Estado 10 e 15 anos balho tagem

New York ....... , L059.635 49.846 4,7
Pennsylvannia ••• 996.9f6 55.671 5,6
Tennessee - ...... 323.548 39.837 12,3
Texas - •........• 642.586 80.872 12,6
North Carolina -•• 373.484 62.162 16,6
Arkansas • ....... 259.593 48.140 18,5
Georgia . ....... 427.235 88.934 20,8
A.Iabama . ....... 349.537 S4.397 24,1
South Carolina •••- 373.484 63.520 24.-1
Mississipi .. ..... 275.782 70.354 25,5
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Trabalho infantil nos Estados Unidos da América do Norte
nas indústrias, manuais e mecanicas

Variações em dez Estados da União, em 1920

Ohio • • • ..............•.......................•
Wiscosin • . " _. . . . . . . . . . . . . .. _. _ _
Rhode Island . .., _ _....••
Connecticut •. '" _ _.
North Carolir.E _.. _..•........... , .
Dlinois . • _ _ ' . _ _ , .
New Jarsey . . _., .. " ...............•..•• "
New York • . , _...•...•. " •...
Massachusetts • . _.•......•.....•.••••••
Pennsylvannia • • •••.•...•...•.••...••..•.•..• ".

Crianças
entre 10
15 anos

4.874,
5.51.5
6.979
7.004
7.697

11.714
15.630
ir..842
23.753
27.821

o artigo 161 do substitutivo, referente á imigração, não
exige as quotas, assunto a que já tive oportunidade de aludir;
e o artigo 166, ao invés de determinar. também, que o Estado
intervenha, ativamente e sempre, diz apenas que êle deve pro
curar fazer a coordenação dos esforcos, em prol dos serviços
de assistência social.

O último parágrafo do capítulo 111 estabelece que incum
be obrigatoriamente á União a pI'ofilaxia da lepra. Está claro
que ninguém poderá ser contrário á essência dês5e disposi
tivo. É preciso, entretanto, radigí-lo de outro modo, sem o
que não haverá profilaxia eficaz da lepra, entre nós. A ação
da União, nesse particular, deverá ser sempre supletiva; mas
há de fazer-se em outra ~sfera com a coordenacão de todos
os trabalhos e iniciativas particulares, bem como daqueles
que correrem por conta dos municípios e dos Estados. E não
só relativamente ao combate á lepra, mas. também, no que
respeita ás outras grandes endemias, com caráter nacional,
e ás endemias locais com o caráter regional, deve a União
auxiliar os Estados e os l\íunicípios na emergência dificil em
que se encontrem de combaterem esses males.

O SR. JOAQUIM MAGALHÃES - O Sr. Professor permite
um aparte? No último discurso V. Ex. grifou, tratando-se
justamente da lepra, que era preciso ficasse consignada na
Constituição essa obrigatoriedade. .

O SR. LEIT.~O DA CUNHA - Está certo, e o que digo
no momento é exatamente isto. Precisamos, porém, modificar
êsse dispositivo para que a obrigatoriedade do auxílio da
União, nesse particular, vá, sempre que necessário, além da
iniciativa privada, além do esfôrço dos municípios, além do
que puderem fazer os Estados.

O Sn. JOAQUIM MAGALHÃES - V. Ex. não acha que a
propaganda feita pelos próprios médicos e pela intelectuali
dade brasileirà trará esses beneficios, sob êsse ponto de vista?

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Auxiliará grandemente,
mas não bastará.

No capítulo quarto - da família e 1:1 educação - o ar
tigo 170 determina processos de exame que não podem pre-
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valecer . Se forem considerados os quadros que anexarei a
éste discurso, organizados no Ministério da Educação 2 Saúde
Pública, pelo Sr. Teixeira de Freitas, zeloso chefe do serviço
respectivo, se verificará a impossiblidade absoluta de se fa
zerem os exames finais em estabelecimentos oficiais, como
O~ únicos julgados válidos, talo volume dêsses exames. Se se
::ldmitir aquilo que se encontra no substitutivo, - que tais
exames· sejam, também. válidos quando feitos nos esttl.beleci
mentos idôn.::os - pe'lr ainda, porquê a determinação da ido
neidade dos estabelecimentos de ensino entre nós ficará, por
longo prazo, nas condições atuais. E todos nós que temos tido
responsabilidades na instrução, sobretudo, aqueles que têm
trabalhado no Conselho Nacional !le Educação, sabemos quanta
deficiência existe nesses processos e quanta desgraça tem
acarretado para o país, o regime por mais de uma vez posto
a vigorar, dos "equiparados". No próprio substitutivo se
fala em "'institutos equiparados~. É preciso que essa palavra
não figure na Constituição. Por mais de uma vez ela .já
desmoralizou o ensino enLre nós, e em qualquer outra oca
sião em que se reproduza essa fatalidade, não mais seria
possível extingui-los, por figurarem na Constituição.

li: necessário, portanto, rever êsse capítulo da educação
para o tornar moderno, para permitir que se tenda progressi
vamente para o ideal em matéria de instrução que é o ensino
livre, mas ensino livre capaz, que possa dispensar a tutela do
Estado.

Mas enquanto isso não puder acontecer, é preciso que o
Govêrno, ao menos, mantenha alto o nível em que a educação
dos nossos jovens e dos nossos homens deva entreter-se e. no
parlicular, do ensino secunàário e do superior o remédio
f'stá em conferir-se autonomia ao primeiro com o estabele
cimento do curso complementar e em criar-se o exame
de Estado para o segundo.

No art. 1i2, do mesmo capítulo, hODve uma omissão.
Conquanto se tivesse feito a inclusão dos cegos, com a

aceitação de uma providencial emenda do nobre Deputado,
Sr. Arruda Falcão, ficaram esquecidos os surdo-mudos, que
existem entre nós, na mesma pl'opor\iüo que os cegos, con
forme demonstra o quadro seguinte e cujo ensino é talvez
muis fácil do que o dos cegos.

CEGUErRA E SURDO-l\IUD~S

CoEFICTEN'rES E1\1 10.000 HAB1T.'I.:'lTES

Unidades ferlcraUvas
Cegueira

Capitais
Cegueira Surdo

mudês
Acre ..•..
Alagoas . . .
Amazonas.
Baía . . • . . .
Ceará • • . . .,
DisLrito Federal ..
Espírito Santo •
Goiaz • • • . . .

2.92
12.67
8.37

12.94
15.16
10.74
5.69

13.09

Surl!o
mudês
1.84
3.70
3.63
4.114
4.07

10.71 .
3.94

54.05

11.87
9.38
9.77

14.90

9.15
10.84

2.97
3.96
2.82
1.27

6.86
65.02
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Cergueira !Surdo- 'Cegu.eira Surdo-
mudês mudês

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.ô9
Paraíba · · ~5.01 5.16 14.72 2.08
Paraná . · 7.34 17.03 10.25 5.82
Pernambuco · 9.85 2.54 7.96 1.30
Piauí . . . . · 15.04 5.75 15.48 2.43
Rio de Janeiro 6.99 3.34· 6.73 2.55
R. Grande do Norte 14.11 5.36 17.27 0.98
R. Grande do Sul. 5.34 7.82 4.13 3.07
Santa Catarina 8.57 8.04 8.71 3.63
São Paulo . . 6.11 5.85 5.06 3.89
Sergipe . · . · . 13.18 4.38 14.09 2.14
Brasil . . . . 9.75 8.56 10.74 10.71

o processo de Braille, utilizado para a leitura e a escrita
dos cegos, mesmo o tipo mais aperfeiçoado, é mais dificil
de aprender•••

O SR. ARRUDA FALCÃo - Há o processo aperfeiçoado,
com as letras comuns em relevo, em que o professor aprende
num quarto de hora.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - .•• do que a linguagem
manual ou oral, aplicada aos surdos-mudos, que é muito
simples.

O artigo 178 - adoção da justissima emenda do nosso
nobre colega, meu querido mestre professor Miguel Couto 
não deve, entretanto, conservar a redação atual sem que seja
modificada a de outros artigos, que se encontram no substi
tutivo, porquê, então, iria conceder-se aos institutos consi
derados idoneos, e só a êles. o privilégio de julgamento de
exames válidos,· e, além disso, o privilégio de não pagarem
impostos. De modo que é preciso adaptar esta emenda aos
termos que forem preferidos em tais artigos. no momento da
revisão.

O artigo 179 diz que a educação moral e cívica, a educa
Cão física e higienica, devem ser obrigatórias. menos nas
escolas superiores. Não posso concordar com êsse dispositi.;;
vo. Se se dissesse a instrução, eu poderia admitir, não a edu
cação. Seria lógico impedir-se que nas escolas superiores se
ministre educação cívica, se dê exemplo aos moços, se ensine
como êles devem fazer-se cidadãos dignos? É preciso que
nessas escolas superiores, a educação .-. não digo a instrução
- moral e cívica, física e higienica, seja normal e não proí
bida.

O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. não deve esquecer um
outro dispositivo acima, também destinado, por força, a ser
letra morta. Refiro-me ao exame pre-nupcial.

O SR. LEITÃO DA CUNHA - Mas o exame pre-nupcial
é uma aspiração legítima, que deverá ficar, porém, em ter
mos de poder ser executada, pois é preciso que se faça algu
ma cousa em defesa das gerações futuras.
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o capItulo quinto é intitulado da defesa nacional. Eu
submeteria aos eminentes relatores do substitutivo o alvitre
da substituição de defesa por segurança nacional, porquê se
refere â ação das forças armadas, em tempo de paz ou de
guerra.

Nas "Disposições Transitórias", o artigo 2°, que deter
mina a transferência da Capital da República para a região
central do território nacional, assim termina:

"Efetuada esta, o atual Distrito Federal passará a
constituir um Estado, a menos que os poderes compe
tentes deliberem sua incorporação ao Estado do Rio de
Janeiro. "

A Assembléia deverá determinar a supressão dessa parte
final do artigo, porquanto isto constituirá um germe de dis
sídios ulteriores, que fatalmente virão, no momento em que
a Capital fôr mudada.

Se o Distrito Federal e o Estado do Rio, por suas popu
lações, estiverem de acõrdo, a fusão poderá dar-se e, para
isso, existe o dispositivo constitucional que o permite - ar
tigo 3° do substitutivo. Mas se os "poderes competentes",
que se não determina quais são, o fizerem, poderão aqueles
não concordar. E, no momento em que a mudança venha a
dar-se - se é que tal sucederá um dia - o conflito será
inevitável.

E para que estabelecermos na Constituição um motivo
certo de conflito grave entre duas unidades da Federação,
dignas ambas do nosso respeito e de toda a nossa simpatia?

Senliores Constituintes. No estudo rápido que pude
fazer do substitutivo apresentado ao anteprojeto constitu
cional, foram êsses os pontos principais e mais interessantes
que me feriram o espírito.

Uma vez que a Assembléia, contra o meu voto, mas por
expressiva maioria, modificou o Regimento Interno, com o
intuito de apressar o funcionamento das sessões durante a
elaboração constitucional, eu apelaria para os Srs. Consti
tuintes no sentido de cumprirmos rigorosamente as dispo
sições em vigor, afim de podermos reduzir ao mínimo as
imperfeições da nossa futura Constituição. Lembraria que
não será difícil a devida elucidação, da Assembléia, no
prazo restrito para a discussão de cada um dos oradores,
desde que os membros das bancadas, esquecidos de quais
quer res:,entimentos ou melindres, entre si combinem quem
deva tratar de cada um dos assuntos.

Se assim se fizer, teremos debates suficientemente
prolongados sôbre os problemas constitucionais e poderemos
deliberar depois de convenientement~..f:.clarecidos. Se, entre
tanto, cada um dos ])A!\"~~~_~i;t,r tratar de todo o sub
stitutivu. estã. claro que o prazo regimental não bastará e,
no final, não nos teremos entendido.

Ao terminar estas considerações, insisto neste apêlo aos
meus nobres colegas. Demonstremos nosso desejo de cola
borar; demonstremos á Nação que estamos, aqui, dispostos
a todas as renúncias para que os trabalhos da Assembléia
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Goiáz ....•.............................•..........
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ENSINO SECUNDÁRIO GERAL E ENSINO SUPERIOR, 8EMI- ESPECIALIZADO E ESPECIALIZADO (ExCLUIDO O ENSINO MILITAR)
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Ensino secundário
geral

Distrito Federal ....•......•..•...........•.......•.••• 939
Alagôas ...........................•..........•...•• 50
Amazonas •...........• • . . • . . . . . . • . . . • . .. . . . • . . • . •. • • 41
Baía ....•............... , . . . .• . .. • . . . . . . . •• . • . . • . . • . . • 256
Ceará ...............................•..•....•...•....• 98
Espírito Santo o' o ••••••••••••••• o •••• o 62
Goiaz o • o' • o ••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • 55
Maranhão o •• o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 52
:Mato Grosso ..............•.. . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . 06
l\{inas Gerais " .........•.....•... '" . . . • . • 829
Pará 811
Paraíba ..........•..... o •••••••••••••••••• , • • • • • • •• • • • 371
Paraná _. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . 1181
Pernambuco· -. . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. •... .• 2641
Piauí ...................•.......••. o. o....... . 54
Rio de Janeiro .........................•..•............ 392
Rio Grande do Norte o 56
Rio Grande do Sul ........•..................•......••.. 356
Santa Catarina . - o •••••••••••••••••••••••••••••••• o 86
São Paulo : ..•......... 'j1.080
Sergipe .. o •••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••• '.' 47
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IDistrito Federal •••.....•••••
Alagõas .
Amazonas •....•••••.•.••••••
l3aía •...•..•.••••...•.••.•••
Ceará •.....•••.••••.•.••••••
Espírito Santo "
~oiaz .....•••••••••••••••••••
Maranhão .•••••••••••••••••
Mato Grosso ••.••.••.. " •••.
Minas Gerais •••••••••••••••.
J>ará •.••.••••••••••.•••••••.
Paraíba ...•...••••••••••••••
J>araná ...••••.••••.•••.••••.
P ~rn~m1:luco .•••••••.••••••••
Plaul •.........••••••.•••••••
Rio de Janeiro .••••••••••••
Rio Grande do Norte .•.•••••
Rio Grande do Sul ••...•••••
Santa Catarina •••••.••••••••
São Paulo ••......•••••••••••
Sergipe •••••.••..••••••••••••
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ENSINO ESTADUAL

Alagoas . . ...•••...•...•..•.......••..••...•••..•.
Amazonas • • .•......•..•.•.........•.•.....•......
Baia • • ......•......•..•.•......•........•.•....•
Ceará • . . . ....•........••....••.•...••••....•....
Espirito Santo..•..•......•••...•.•..•.•.•••.•......
Goiaz . • . . .............••.•..•..••••.......•.•.•.
Maranhão • • • • •..•.•.•.•..•...•.••.•••...•...•••..
Mato Grosso ...........•.•.........•.•.•••.•..•...•.
Minas Gerais ........•..•.••........••••.••...•...•.
Pará . • •..........•...•.•..•..•..•.••..•.•......•
Paraíba • • • • .....••..••.••..•.......•.........•...
Paraná . • •..••..•....•..••..•.•..•••.•••••••..••.
Pernambuco . • .•.....•........••.•.•.•••.•.•..•...
Piaui . • .•..•••.•.••.••.••....•••••••••....••.•..
Rio de Janeiro...........•....•....•....•.....•••...
Rio Grande do Norte .....•..•..•....••.......•....•.
Rio Grande do SuL ...•....•...••....•........••..•..
São Paulo .•••••..........•••.•....••••••...•••.••..
Sergipe . • • • ••••••....•••...•..•.•••.•..•...••.•.

Total. ••..•.....•........•.••....•..••...•..
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ENSINO MUNICIPAL

1

istrito Federal..................................... 521 2 3 57 - :I. f 2 -I - - - - I :I. - 1 3 41
lagoas . . . . . . . 4 - - 4 - - - - - - - - - - - - - I -
mazonas • • •••.....•...•.....•..•.....•..•.. • . • . . 3 - - 3 - - - - 1 - - - - - - 1
aia • • •.••.••••...••.........•.....•....•.•..••. 151 4 - 19 i - 1 2 - I - - - - - - - - \
eará •• .•.••••...•• '.' . . . . • . . • . • . • . . • • . . • • . . . . . . 81 1 - 9 - I - - - - 1 - - - 1 f - 3
:spfrito Santo..................................... 41 - - 4 -' - 1 :I. - - -I' - - :I. f - 21
oiaz '.' . ••.••••...•.......•...•••...•••••..•.••. 5 - - 5 - - fi 1 - - - - - - - - - I
:aranhão . . • •.....•...•....•..•.....•...•....••.. 2 - - 2 - - 1 1 - - - - - 1 1 - 21
lato Grosso. • . . • . • . . . •• . ••. ••••. . •• . ••••••••• ••••. •• • . 4 - - 4 - - - I - - - - - - - - - - I -
inas Gerais....................................... 6f 2 - 63 f i 2 4 2 4 31 5 - 6 5 - 251 2
ará • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 21 - - 2 -I - - - - - - I 1 - I - 1 - 21

araiba • . . ••.......•..................••....•••. 31 - - 3 - - - - - - - - - - - - ..:- I -
araná . • • ••.......•................•........•... 9f - - 9 i i :I. 3 - 1 i I - 21 1 1 - 61
ernambuco . • .....••..••..•..••..••..•.••.•.•.•.. 25 - - 25 fi i - 2 - 1 - f fI i 1 2 71
iauf . . ............•......... • • . . . . . • • . . . . . . . .. . . 2 - - 2 - - i 1. - - - ~ - - - - - - I
!o de Janeiro ....•••••••••••••'.................. .• 191 i - 20 - - f. i - - -I 1 - I :1 f :I. 41
10 Grande do Norte................................. 51 - - 5 - - - I - - - - - - I - - - - -
io Grande do SuL.................................. 2f - - 2:1 - i 21 a - - - - - I 3 2 f C!
anta Catharina..................................... 8 - f 9 - - f f - i - :I. - I :1 1 - 41
,ão .Paulo. ••••••••.••• ••••••• ..••••••••••• •.•••••••. 67 i - 68 f - fI 2 - - - 4. - 4. 4. 5 171 :I.
erglpe . • ••.•.••....•....•...•.•.....••...•...••• 2 - - 2 - - - - - - -, - - - - -

'l'ota!. .• •.••.. • ••••••• •••• •••••••••••••••• •. 821 ti ""4 -; --5 --5 i4 ~ 21 --9 ---:\ fi --aI 21 19\ 12 831 1õ

Distrito Federal .
Espírito Santo••••..••••••••••••••••••••••••••••••••
Minas Gerais ..•••....••........••••••..•••••••••••.
Rio Grande do Sul:...••.•...•...•...•.•.•..•••..•••.
Santa Catarina .....•.••..•....•.•••.•..••.••••...••
São Paulo .

Total ., .

D

2 - _l 2 - - - - -I
f-- 1-----
f-- 1-----
2 - - 2 - - - ..,.. -I
f-- 1-----
5 - -I 5 - - - - - -(-1---------1---·-

12! -I - i2\ -I -I - r -I - I 11 ~ I -I
ENSINO PARTICULAR

I
I
I
\
i

1

21 11 - I -3\
-1-1-1-121 fi - 41

f

3

4

2

9
9

9
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ÉNSI:NO PÚBLico

ENSINO FEDERAL

296
61
26
21
34
34

i72191

166
25

li
13

12
12

7'96202041
36

26

48133 4fl f301
36
26

21 21

-I - 34 - 34

1
_I -I -I -, -I -I -\ -- - - ~ U - - - _ _ _ _ _i331---nW96281--=2õ 2õ96 --7--v; M-=

9

9124

124

1
-I

Total ••.....••..•••••••.••.••.••

Distrito Federal .•.•....••.••••.•.•.
Baia •. , .
Minas Gerais .......•.•..••.•••..•••.
Pernambuco .
Rio Grande do Sul .
São Paulo .•••......•.•.••.••••••.•.

ENSINO ESTADUAL

100
247

17
24\ 46
i2 i2

22

13

39\ 39
87 83

26\ 7i

661100l
-I

---sõ8165õ

i3

14

fi

12
5

12

8
16

=1

19
16

12

46

45

13

17
22

22

i3

22

17
22

17

45

29

26
16
43
26
22
32
45
26
gl
47
20
32
34
16

107
18iHl 341 - - 34 -1 26 7 16 17
i~~ ·33 f~ = 1':: = ~ ~ 41.::1

67184 ---gf 342 --=98 4667 4õl4õl2il---=:-j

-I

4.

4.
3

8

8

27

26
i6
39
23
22
32\
37

126

91)47
20
32
30
16\107
18\

141

1
103

26

I

Alagoas .....•.....••••••••••••.•••.
Amazonas .....•..•.••••.•.......•.••
Baía .........•••..••••••••.•••..•.•.•
Ceará .
Espírito Santo •..•••.•••••••.••.•.•
Goiaz 1# e

lVlaranhão .
Mato Grosso ...•..••.••.•..•....•.•.•
Minas Gerais .
Pará ......•......•• " ••.• " .•..•.•.•
Paraíba .•.•...••.••.•.•••..•••••••
Paraná ..........•••.••••••..•..•••.•
Pernambuco ..•..••.•.•..•••..••..
Piauí .........•..•.•.••.••..•••..
Rio de Janeiro .
Rio Grande do Norte .
Ri o Grande do Sul .•.•.•.•..•••••••••
São Paulo •..•.......•...••.•.•••••••
Sergipe .•........••.•.•......•••••

Total 1# .• ...........
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Distrito Federal ...••.•••••••••••••••
Espírito Santo .••....•••.•..••••••
Minas Gerais .......••....•..•• •••••
Rio Grande do Sul .•.•.••..•••.•.•••
Santa Catarina ~ ......•......•••..•••
São Paulo ...............•..•.•..••••

Total •...•.•....•...•.•.••••.•••

24
11

8
38
iol
561

--1--1
147j

:maINO MUNICIPAL

~ - - ~ - - - - - ~ - ~11-:-_/ _
8 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-I' !g=I====13====_=- 56--------- 2691 -

- 147 -=1--= --= --= -=u -=1--= --=126 91-=

=1
13

'35

48

--
i3

35

48

ENSINO PARTICULAR

131

17
4-i
38
38
17
38

-&75
35

159
118

18
64

118
57

211
-I

78\
-I
17

38
18
""':1
231
-\
~l

72\
64

38

72
iOI

186,

9691 i.578
,i

8

~I

12
~

=112

i3
10

=1
i3

17
=1

44

5519j
23

36

21

6

-\

I
-I

62 861
24
25

230
75
29 -I - 20 20
23 -I - 17 i7
i5 - - 15 i51 -\ - -I - - 12 UI

7;gl 25f 131 29 185\ f5 47 fi 67 = 58 561
M - - - - - - -I ~ - - roli7 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

86 24 44 i9 87 - 13 i6 - 191 12 12'1
234 21 33 - 54 - 13 - 8 5 10 fi 17

38 - - 18 18 _ _ _ _ _I _ _
289 - - 261 26 - - - 6 - 12 121

1~~ = f6 3õ 46 = = = = = 29 2"31 20
82 - - 17 17 - 9 - f7 - 8 61

--: 9~t 19 = ~ 25 = = = 39 =" 54 ~i oH-f 4.014 110~ 239/ 609~rn -63{162 2"4/ 230 """2i3!15õ

4

3

8

50

22

13

7911
241
251

2i71
75
291
231
151
4íJI

730/
34
17

1
86

234
381

285
138

i771
76

92i
21

3.986

Distrito Federal •.•.....•..•••.••••••
Alagoas ..•............••....•••...•.
Amazonas .........••••.•••.•.•••.
Baía .•....•.....•..••...•....••..••••
Ceará ................•.......••••.
Espírito Santo ..........•.....••••
Goiaz .................•.••......•...•

.Maranhão ......................••.
;.l\fato Grosso ..........•.•.......•••..

;

' .. i.nas Geráis ...•.........•......•.
.:" á .•.•..................•..•.•.

I
'-~~a.:::::::::::::::.:::::::.:::::
'-ernambuco .....................••.•
'·a.uf •...•...•.....••..•.••••••••

~.~o de Janeiro ............•.•••••••
~~!oGrande do Norte ...........••••.•
~RloGrande do Sul ....•.......•.••.
~;.:santa Catarina .........••....•.•••••
~São Paulo ......•...•..•..•.•.••••••
'. Sergipe .••..............••.••••••

Total •.....••.....••.•.•••.•••••
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ENSINO PúBLICO

-I

1.725l i541

ENSINO FEDERAL

6121 5.323
52) 1.079
-j Hoi
-\ 318-I 440
- 1..120

66418:394

4. 711 - 7il 155 98 1.11 4U;\ 1.3i
i.02, - - - - - 13 391H - _ _ _ _ _,

318 - - - - - -lI'440 - - _ _ _ _ _I
1.120 -I - -I - -I - -I -,

7.730 -=171i551981i1/---W i701-=1

3i8
-\

~I3.006

1.56870312.440
-11.027

114

1.879I
-I-, - -I 440-I - - -=1 f.879 -mla.907

1541.725Distrito Federal ..•.....•••••
Baía ............•..••. , .•..••
Minas Gerais .....•..•.......
Pernambuco ......••.•...•...
Rio Grande do SuL ..•••....•.
São Paulo ...•........•.....•

Total ........••••.•...•••

ENSINO ESTADUAL

---1--·---

702

121
692

HO
343

U3
218·
106
226

35

143\
106

{

-I
110

52

-I
101l

38
252

1
-1-

8021 2.696

92

38
14

-I
-I=1

8
17

64
21

106
I -I

51
1

-I
-I
-.-\

=\
-I
-\-I -~.
_.~

- -
-I

601 -I = = = -i 16 85\

83 -:-1 15 1 13 9 ~ -l
440 - 146 69 24 13 - _I

= 35295 3i 22/ 160 1361--=

291

143
75

226

3535
1

-\

1121

143
75

226

-I

5911

179

601

=1

26411.039

83
1811 259

313
270
865
296
307
256
456
397

1.687
751
223
945
620
228

1.077
127

1.798
1.926

i91

12.733

-I

6

1

57

55
fI

130

313
270
810
285
307
256
450
397

1.687
751
223
945
619'/
228

1.077
127

1.798
1.869

191

12.603[

Alagoas ........•.•..•..•...•
Amazonas ....•.•.•.....•••.•
Baía ............•...••...••••
Ceará .............•.••.......
Espírito Santo .•.•..•..•...•
Goiaz .............••••.•....
Maranhão .........•..•.•..•..
Mato Grosso .•...••....•.. , .
Minas Gerais ....•••.••..••.•
Pará ...............••...••.•
Paraíba .............•..•..••
Paraná ...•.•..•.•..•••••.••
Pernambuco ......••.••••.•••
Piauí ••.......•...••.•..•.••.
Rio de Janeiro..•.••••••••••
Rio Grande do Norte.•...•.••
Rio Grande do Sul. •••••••••
São Paulo ........••.••.•••.•
Sergipe ...•...•...•.••.••••••

Total ....••.•.••.••••..••

MATRtCULA
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Ensino superior ~

Ensino secundário geral
Semi-especializado Especializado
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~

o
Unidades da Federação - ~ 'Oec
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S
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(1)- < ImO

ENSINO MUNICIPAL

Distrito Federal .•.•...•.•.••
Espírito Santo .•....••.•.•..•
Minas Gerais .......•••.•..••
Rio Grande do Sul·..•...•••.•
Santa Catarina •....•••••••.•
São Paulo ••••......•...•.•.•

Total .....................

223
48
78

282
250
510

1.291

=1
I

·-1 -I-I-~--I'--I- --J- ----
----i--

o 19 - - -I - -I

_ 1-1 I I ! 57 51!'

-I - -l 19 -I - -l 57 51 -

\
191
-\

1081

1271

19

108

127

ENSINO PAR'l'ICULAR'

1.196

34
324

91
306

1.8
90

2.879
174

781
709

51
956

660
182

1.135

9.586

106\

34
1

911
178

1
23

1
1.4921

1741

891
2091

2991

124/
160{
934

--1-
3.9131

27

12

=1
26

34

19

20
37

-I

692
500
5i

65i

324

128
1~

67

536
22

201

1.387

i.0ge

628

224

1.28
18
67

335

205-51
657

493
22
23

-1 79
-I
-I

. 25 4õ1-I 96 821
- - -I
-I 1.3 101

231 1051 1901 1701 =,1 5õ3 5011
12 - - 162- - -\

16! 6 351
631 451 7 43! 14

- - -I
21 -I 145 i461. 6

42 661 16

15[ -I 66
60168 - 293 466 1.07

I J-I-I-I-I-1--I-2.8511 ~.673 23 241202 330 61.1i.223 1.61.11 222

43

579

755

367
448

120
52

180

178

I
1~1

337 9.540
249
295

2.200
718
224
174
68

281
7.26ff

303
187
768

2.031
f70

2.407
.307

t.700
5il 856
-I 10.362

__-_I, 196 __1__

3881 40.3051 630/2.192

9

84

,
46

+

9.194
249
295

2.116
718
224
174
68

281
7.223

303
187
768

2.031
170

2.406
307

t.700
805

iO.330
196

39.745j
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Total .

Distrito Federal _......•••..•
.<\.lagoas ...........•••.•...•.•
Amazonas ... ' .. _...•.•....••
Baía ••...... _.. _.•.•.•.•••••
Ceará .....••.........•.••..••
Espírito Santo . _ , .•
Goiaz •.•..•.... _.•.•....••••
lvlaranhão .......•...•...••.••
Mato Grosso .... _.•...•..••••
Minas Gerais •.... •.••••••••
Pará ...••.......•.•••.•.•.•••
Paraíba •.•.•.•..•...•.•.•...
Paraná ..•.••••..•....••.•....
Pernambuco ••..•.•.•.•......
Piauí ...........•.••....•••.•
Rio de Janeiro ..•.•••••.•••••
Rio Grande do Norte•••••••••
Rio Grande do Sul.•••••.•••••
Santa Catarina ••.•••••••••••
São Paulo •..••..•.••••••••••
Sergipe .•.•..••.••••••••••••
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niio sejam prejudicados, pela restrição dos prazos, resultante
da reformn regimental.

Poderemo;;-aproveitar--utilmente êsses prazos; se assim
or~entarmos nossos trabalhos. Se não o fizermos, teremos a
rermonsabilidade no fracasso da elaboracão da nosa Carta
Mágna, no exemplo pouco edificante que teremos oferecido
á Nação, e, sobretudo, nos males trazidos á vida futura do
Brasil. (.Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cum
pri1nentado. )
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O Sr. Presidente - Acha-se sôbre a mesa e vou subme
ter a votos o seguinte

6

REQUERIMENTO

. Requeiro a inser~ão em Ata de voto de Ilesar pelo faleci-
mento do Professor Manuel Timoteo da Costa.

,sala das Sessões, 13 de Março de 1934. - Henrique
Dodsworth.

Aprovado.

Vem á Mesa a seguinte

DEctARAÇ.~O DE VOTO

Declaro que, se estivesse presente, teria dado o meu
voto favotavel á inserção em Atª do pesar da Assembléia pejo
falecimento do ilustre Professor DI'. Manuel Timóteo da
Costa. Teria mesmo usado da palavra, para, em nome do
Distrito Federal, que êle por longo tempo representou na
anliga Camara dos Deputados, dizer ii Assembléia rlos rele
vantes serviços prestados ao PaIs p~lo ilustre morLo, dos
mais honestos, dos mais sinceros e dos mais patriotas dos bra
sileiros.

Foi, sem dúvida, exemplo sem jaca, para os moços de
hoje.

Sala das Sessões, 13 de :l\-tarço de 1934. - Sampaio
COl'rêa.

o Sr. PreSidente - Está finda a hora destinada ao Ex
pediente.

Vai-se passar á Ordem do dia. (Pausa.)

Comparecem mais os S1's.: ::

Cunha Melo, Leandro Pinheiro, Joaquim Magalhiies, Ro
drigue~ Moreira. Carlos Reis, Pires Gaioso, Figueiredo Ro
drigues, Jeov:í Mola, Xavier de Oliveira. Silva Leal, Kergi
naldo Cavalcanti. Ferreira de Souza. .Alberto RoselJi, Ifere
~ti<tno Zenaide, Pereira Lira, Barreto Campelo, João Alber
1.0, Souto Filho, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Mario Do
mingues, Augusto Cavalcanti, Alde Sampaio, Osorio Borba,
Humberlo Moura, Góis Monteiro, Valente de Lima, Izidro
Vasconcelos, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Antônio Ma
clHl.do, Auguslo Leite, Clemente Mariani, Magalhães Neto,
Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas,. Gileno Amado, Lauro
Passos. FernanClo de Abreu, Rui Santiago, Amaral Peixoto,
Miguel Couto, Nilo Alvarenga, Cesar Tinoco, Alípio C05
tallat, José Eduardo, Gwyer de Azevedo. Ribeiro Junqueira,
José Braz. Adélio Maciel, João Penido, Belmiro de· Medeiros,
Celso Machado, Bueno Brandão, Jacques Montandon, José
Car'los, Morais Andrade, Vergueiro qésar, Cincinato .. Braga,
Cal'1ota Queiroz, Morais Leme, HenrIque Bayma, José Ho
nOra to, Néro de Macedo, Generoso PODce, _Alfredo Pacheco,
Francisco Vilanova, Plínio TOUrinho, Lacerda Pinto, Idálio
Sardemberg, Carlos Maximiliano, Maurício Cardos·o, Ascanio
Tubino, Argemiro Dorneles, Raul Bittencourt, Mário Ma-
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nhães, ~iIton Carvalho, Augusto Corsino, João :Pinh'eiro,
Euvaldo Lodi, Oliveira :Passos. Davi Meinicke e Nogueira
Penido (83).

Deixam de comparecer os Srs. :
Moura Carvalho, Freire de Andrade, Veloso Borges, Ma

nuel Novais, Negreiros Falcão, Pereira Carnei.ro, Olegário
Mariano, Oscar Weinschenk, Pandiá Calógeras, Mata Machado,
José Alkmim, Aleixo Paraguassú, Plínio Correia de Oliveira,
Barros Penteado, Almeida Camargo, Mário Whately, Hipólito
do Rêgo, Zoroastro Gouveia, Abreu Sodré, Assiz Brasil, Ar
mando Laydner, Horácio Lafér e Levi Carneir·o· (23).

ORDEM DO DIA

o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de 231 Srs. Deputados.

Vai-se proceder á votação da matéria constante da Or
dem do Dia.

. 7

Votação do Substitutivo Constitucional aO
Anteprojeto de Constituição e ás emendas apre
sentadas em ia discussão.

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o substitutivo.

O Sr~ João Vilasboas - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. João Vilasboas {Pela órdemj - Sr. Presidente, fi
gurando nas "Disposições Transitórias", sob o n. 14, um dis
positivo mandando aprovar os atos do. Chefe do Govêrno Pro
visório, dos Interventores estaduais e dos Delegados do Go
vêrno Provisório, desejo enviar á Mesa o seguinte requeri
mento: (Lê)

"Considerando que a convocação da 'Assembléia Nacional
Constituinte foi feita para os três fins de: 1°, elaborar a
Constituição Brasileira; 2°, aprovar os atos do Govêrno Pro
visório, e 3°, eleger o Presidente da República;

Considerando que a sua competência, destarte, se triparte
para a realização dêsses três atos perfeitamente distintos;

Considerando que o Regimento Interno da Assembléia
posilivou em seu artigo 101:

Considerando gue a sua competência, dest'arte, se triparte
discutir ou -yotar qualquer assunto estranho ao proje
to de Constituição. enquanto êste não fOr aprovado, sal
vo os demais constantes do decreto da sua convocação";

Considerando que por aí se vê que o Regimento continua
ao exigir a perfeita separação entre a elaboração da Constitui
ção e a aprovação dos atos do Govêrno;

Considerando que, no intuito de apressar a eleição presi
dencial, a Assembléia reformou o seu Regimento para o fim
de restringir os prazos de discussão e votação, mas tão s6
mente do projeto de Constituição, isto é; da matéria pura
mente constitucional;

Considerando que, assim sendo, a aprovação dos atos do
Govêrno Provisório ~ que- não é matéria constitucional -
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não se inclue na limitação de prazo para discussão e votação
desta ai estabelecidos;

Considerando que isso mesmo o positiva o artigo último
da reforma regimental, quando declara no seu parágrafo úni
co que a Mesa poderá promulgar como Conslituicão Provis6
ria o projeto de Constituição, se a Assembléia resolver usar da .
faculdade estabelecida no citado artigo 102 do Regimento, ou
seja, entrar desde logo no exame dos atos do Govêrno ou
proceder á eleição do Presidente da República;

Considerando que a reforma do Regimento citada. dis
pensando a primeira discussão do projeto para que êle entre
imediatamente em votação, é uma demonstração de confiança
na sabedoria e nos conhecimentos técnicos dos membros da
Comissão dos 26;

Considerando, porém, que esta confiança não pode se elas
tecer até o ponto de aprovar senl exame aqueles atos, que a
Comissão dos 26 também não examinou;

Considerando que o artigo 14 das Disposições Transitó
rias do projeto de Constituição submetido ao voto da Assem
bléia declara que ficam aprovados os atos do Govêrno Provi
s6rio, dos Interventores Federais nos Estados e demais Dele
gados do mesmo Govêrno;

Considerando que, se a maioria da Assembléia tem razões
para aprovar, sem o menOr exame. os atos do Chefe do Go
vêrno Provisório e dos seus Ministros, fazendo-lhes, assim,
uma demonstração pública de solidariedade e confiança, não
n'as tem para assim proceder relativamente aos atos de todos
os Interventores e Delegados do Govêrno nos Estados;

Considerando que a separação da matéria constitucional
da aprovação dos atos do Govêrno se impõe, não s6mente por
fôrça do Regimento Interno da Assembléia, como também, por
um princípio de moralidade pública:

Requeiro que seja destacado do projeto de Constituição
O artigo 1.4 com o seu parágrafo único das Disposições Tran-
sitórias para QUe constitua projet.o á parte. .

'Sala das Sessões, 13 de Marco de 193ti. - João VilasbôM.
- ACú1'cio TÜ7'res. - Henrique Doà.~worth. - J. J. Seab"l'a.
- .4lollsio Filho. - A. Konder. - Lauro Faria Santos.

Vem á Mesa o requerimento.

O Sr. Presidente - Vou tomar em consideraoào tl questão
de ordem que aeaha de ser suscitada no requerimento apre
sentado pelo Sr. Deputado João Villasboas.

Falta competência ao Presidente para resolver o caso
de que se trata, porquê, pelo Regimento votado, findas às 48
horas que já decorreram, o que cumpre ao Presidente é sub
meter ao voto da Assembléia o substitutivo.

Presumo que quando foi aprovado o Regimento, nas
condições em que o foi, inteiramente reservado e garantido.
á A!Ssembléia o direito de apresentar emendas na fase que
se vai abrir, ficaram deslocadas para êsse período as modi
ficações que á Casa, porventura, parecessem razoáveis,
quanto ao substitutivo da Comissão Constitucional.

Dentro dêsse ponto de vista, a minha tendência é para
resolver contrariamente a questão de ordem: primeiro, em
consequência do imperativo explicito do. Regimento, que
manda o Presidente submeter á aprovação da Casa o subs
titutivo; segundo, porquê na- fase que se vai abrir, êste as
sunto, como' outros com .que a Assembléia esteja divergente,
poderá ser corrigido OU modificado por emendas apresen
tadas. Como, porém, reputo de alta relevancia esta matéria,
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e não querendo que sôbre mim exclusivamente pése a re;
ponsabilídade, vou submeter o caso ao voto da Assembléia.
(Pausa.)

Peço aos S1's. Deputados que ocupem seus lugares.

O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, () Sr.
Deputado Medeiros Neto.

O Sr. Medeiros Neto (Pela ordem) - Penso, Sr. Presi
dente, que V. Ex. colocou admiravelmente a questão, pois,
que, pela reforma do Regimento, ultimamente feita, as
emendas só são permitidas em 2" discussão ...

Os Sns. ACÚ!lcio TôRRES E HENRIQUE DODSWORTE:
Não é emenda.

O SR. MEDEIROS NETO - ••• e o destaque, nas con
dições em que foi requerido, vale ou valerá por uma emenda
supressiva, o que seria contrariar a letra expressa do Regi
mento, razão por que voto contra o requerimento. (Muito
bem; muito bem.)

O Sr. Acúrcio Tôrres - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Acúrcio Torres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
o meu intuito, ao me dirigir a V. Ex., a quem também devo
cumprimentar pelo acêrto da resolução de ouvir a Assem
bléia, não deixando apenas sôbre os seus ombros responsa
bilidade tão grande - o meu intuito, repito, é ° de pedir 1\
atenção da Casa para a importancia capital do requerimento
do nobre Deputado por Mato Grosso, Sr. João Vilasboas, qual
a de não permitir que, com a votação e aprovação do substi
tutivo - votação que se vai fazer sem debate, graças á dra
coniana reforma regimental de há três dias - cometamos o
êrro de dar como aprovados todos os atos do Govêrno Provi
sório, que o próprio decreto de convocação declara seriam
examinados pela Constituinte depois que o pais estivesse re
constitucionalizado; tanto mais, Sr. Presidente, que não se
trata de um simples primeiro turno da Constituição, mas de
um turno que tem grande relevancia, qual a de poder deter
minar, amanhã, que o substitutivo, hoje votado, sem que en
tremos ainda no período em que possamos trazer aqui às nos
sas emendas ao 2° turno, seja a Constiuição provisória.

A Assembléia, Sr. Presidente, precisa atender á magni
tude do assunto.

Pergunto a V. Ex., se, aprovado, o substitutivo em iO
turno, e não aprovado, definitivamente, em segundo, dentro
em 30 sessões, e tendo V. Ex. de promulgá-lo como sendo
a Constituição provisória do Brasil, pergunto a V. Ex.:
mesnlo que.~emendemos êsse substitutivo, rejeitando, no todo
ou eUl parte, os atos do Govêrno, já aprovados em primeira
discussão, como ficam êsses cidadãos que tiveram seus direi
tos conspurcados pelo Govêrno Provisório, o qual quer, á
$onibra de UUl artigo das disposições transitórias do projeto
constitucional, esquivar-se de submeter seus atos ao exame
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?sereno, imparcial, justo, livre e independente dos represên
tes da Nação?

Não podemos votar, Sr. Presidente, o que está contido
no art. 14 das disposições transitórias. Como V. Ex. acen
tuou, conhecendo bem as responsabilidades do seu cargo,
as responsabilidades' do seu passado político e as responsa
bilidades do momento sombrio que a República vive, á As
sembléia é que cabe res01ver-o caso.

A Assembléia poderá aprovar o substitutivo; nunca,' po
rém, á sombra dêsse substitutivo e invocando a justa pressa
que o País tem pela volta ao regime legal, permitir essa mons
truosidade, que t :J 'de homologar os :,tLos do Governo, cujo
Chefe, no decreto de convocação desta Assembléia, demonstra
o desejo de vêr por nós examinados.

O 8R.. JOÃo VILASBOAS - Desejo êste repetido pelo atual
mini~lro da Fuzenda.

O SR. ACÜRCIO TORRES - Não acredito que a Assem
bléia haja deixado de compreend6r o geslo largo e liberal de
V. Ex., querendo que os representantes do povo, aquí reuni
dos, transfiram para outra oportuniõade () julgamento do.:;
atos do Govêrno, atos que os seus amigos, e, principalmentp
o seu leader nesta Casa, querem seja aprovados, sem o debate
que se torna necessário, para que possamos dar aos nossos
concidadãos, cujos direitos foram feridos a fundo, a certeza
de que, sôbre tais atos, houve o nosso exame e o nosso jul
ga.mento. (MtLito bem; muito bem. O orador é cumprimen
tado) •

o Sr. Fernandes Távora (Pela ordem) - Sr. Presidente,
pedi a pall\wu, pela ordem, simplesmente para dar o meu
voto sóbre o assunto em apreço.

(U):

"Determinando o artigo 14, das Disposições Transtit6rias,
que "ficam Rprovados os atos do Gov~rt\\) Provisório, inter
ventores, federais nos Estados e mais delegados do mesmo
govêl'no, excluída qualquer apreciação judicial dos mesmos
atos e de seus efeilos", sinto-me na infugivel ohl'iga~ão moral
de declarar que valo contra êsse dispositivo do projeto d'3
constituição, há pouco, submetido á apreciação desta Assem
bléia.

V. Ex., Sr. Presidente, e os meus ilustres colegas, com
preender'fio facilmente o meu escrúpulo, ao tornar esta atitu
de, uma vez que o meu silêncio equivaleria a julgar perfeitos
ou indiscuLíveis todos os atos que pratiquei como interventor
federal, no Ceará, assumindo, ipso facto, a função do(' juiz em
causa própria.

Mau grado minha grande e sincera vontade de acertar.
terei, provavelmente, errado; e a minha conciência de cidadão
e de católico não me permite aceitar e ainda mellos, sancio
nar, esse prévio indulto aOs meus possíveis erros, privando.
assim, do recurso legal todos aqueles aos quais, por fôrça da
contingência humana, eu haja lesado em seus direitos. É
certo que cirounscrevi todos o~ meus atos á órbita que me
foi traçada pelos decretos e regulamentos do Govêrno Pro
visório, tendo sempre em mira os SUi)el'iores interesses da
col~tividade; mas, errÔneo poderá ter sido o modo pelo qual
os interpretei; e é isso que, não a mim, mas ao. poder judi-
ciário, ccmf)ete decidir. .:::0.
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Não implica, é claro, êsse meu modo de agir a menor
censura aos que exerceram ou exercem ainda as funções de
interventores; pois certo estou que, na minha situação, outra
atitude não teriam, na atual emergência. O voto que, assim,
justifico, extreme de quaisquer considerações de ordem polí
tica, representa tão somente um imperativo de minha digni
dade e a soberana expressão de minha conciência.

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em
13 de l\brço de 1934. - Fernandes Távora.»

O Sr. Daniel de Carvalho - Peço a palavra.

O Sr_ Presidente - Tem a palavra, pela ordem, Q nobre
Deputado.

O Sr. Daniel de Carvalho (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, foi uma surpresa para a Assembléia e para todo o
País a inclusão do art. 14 nas Disposições Transit6rias do
Substitutivo trazido a êste plenário, depois das declarações
categóricas aqui feitas várias vezes pelo nobre leader da
maioria, uma das quais quando discursava daquela tribuna,
de que, após a elaboração da Constituição, se passaria ao
enme dos atos do Govêrno; depois que o leader da bancada
progressista de' Minas Gerais, Sr. Valdomiro Magalhães, me
aparteou, dizendo que, no momento oportuno, seriam exa
minados os atos do _Govêrno Provisório; depois que os Mi
nistros vieram a esta Casa prestar esclareeimentos. E,
ainda há. poucos dias, o Sr. Major Juarez Tãvora afirmou
da tribuna, que esperava o momento para prestacão de
contas.

Como se vê, a Assembléia abdica ~a. sua sob~ania!
deixa de ser juiz, ou se transforma em JUIZ que nao seI
como classificar, porquê sem vêr os autos, sem examinar as
peças do processo, lança sua sentença - e sentença abso
lut6ria - a sua indulgência plenária, náos6 para o Go
vêrno Provisório, mas para seus agentes nos Estados, os
quais, em nome dos Interventores, atuam nos municipios
pela forma de que V. E:x:., Sr. Presidente, e toda a Assem
bléia têm perfeito conhecimento.

Não é possível,. depois de declarações tão categóricas
dos membros do Govêrno e do leader, Sr. Medeiros Neto,
aprovarmos êste artigo 14, -que deve ser destacado para

: exame posterior, conforme consta do decreto de convocação
e do Regimento aprovado, porquanto, se passar êste artigo
14, se vingar essa medida que não se justifica, nem sob o
ponto de vista moral, nem sob aponto de vista político, nem
sob o ponto de vista jurídico, que teremos? Teremos que é
inelegível o Sr. Getúlio Vargas, como demonstrou aqui um
membro da Comissão Executiva do Partido Progressista, de
que V. Ex. é Presidente - Sr. A.ugusto Viégas - cujo
nome declino ~om a maior simpatia.

De fato, como candidatar-se um cidadão que ainda não
prestou contas de seus atos, praticados em três anos e qua
tro meses de Ditadura, de poderes discricionários?
. Com que autoridade poderá apresentar-se S. Ex. ao
Pais sem a prestação de contas dos actos de seu govêrno?
Não podemos, absolutamente, fazer esta oblata á Ditadura,
quando ela já nos pediu, e pelos seus Ministros vem aqui
declarar, que quer explicar os seus atos, que deseja que êles
sejam examinados.
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Bem sei, Sr. Presidente, ser muito difícil o exame de
todos êsses atos, mas a .Assembléia não se. quer furtar ao
trabalho de 'dicerní-Ios, de separar aqueles a que póde dar,
desde logo, o seu beneplácito, daqueles que devem ser sub
metidos aos Tribunais. O que há demais grave na medida
é a 4J;sembléia dar aprovação plena a todos êles e, ao mesmo
tempo, não se satisfazendo com isso, ainda excluí-los da
apreciação judiciária. Parece que a Assembléia teme muito
que êsses atos sejam levados 3.0 conhecimento do Judiciá
rio. O Govêrno Provisório da República, em 1891, entre
tanto, não teve êsse receio; não pediu a aprovação dos seus.
atos, mas deixou-os ao julgamento do 1-or1t:r Judiciário, bem.
como da opinião pública.

Não sei como classificar o procedimento da Comissão
dos 26, trazendo, na l'abadilha do substitutivo constitucional.
êsse artigo, quando aí não devia ser enquadrado, ficando para
uma segunda fase, visto como, se fõr aprovado tal disposi
tivo, como aplicar-se a doutrina do Sr. Medeiros Neto de
qUe haveria sanções não somente morais, mas sanções efeti
vas, sanç,ões jurídicas para os atos de falta de exação do de
ver e de prevaricação porventura cometidas pelo Govêrno
Provisório ou seus agentes? '

O SR. ALOíSIO FILHO - Naturalmente o leade'r da Casa,
por ocasião da~ emendas no plenário, apresentará a sua,
cumprindo a promessa feita n.este recinto de que haveria,
nas Disposições Transitórias da Constituição, sanção juri
dica para aqueles atos do Govêrno que a Assembléia não
aprovasse. -

O SR. DANIEL DE GARVALHO - É uma esperanca
que V. Ex. abre, na tristeza desta situação. Praza aos céus
que isso se realize, para que não tenhamos, mais uma vez
o documeuto comprobat6rio de uma ãas teses sociológicas
que tenho defendido e que vale a pena repetir neste ins
tante: A escravidão, ao nos deixar, ao ser abolida, nos vin
cou, fortemente; deixou traços, estigmas morais que até
hoje nüo cessaram - ainda não aprendemos a mandar sem
despotismo e a obedecer, sem servilismo. (Muito bem; muito
bem.)

O Sr. Acúrcio. Tõrres (Pela 6rdern) - Sr. Presidente,
pedi a palavra para enviar á Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro seja nominal a votação do requerimento do
Deputado João Vilasbôas.

,Sala dªs Sessões~ 13 de Marco de 19~4. - Acúrcio
Torres. :

O Sr. Od~lon Braga - Peco a palavra.

C 81'. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Odilon Braga (Pela 6rdem) - Sr. Presidente, é de
tranquila evidência que êste n.ão é o momento oportuno
para o debate em derredor do art. impugnado. Nêste ins
tante a Assembléia terá tão somente, que aprovar, em globo,
o projeto da Comissão.
VOLUME XI 14
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o SR. HENRIQUE DODSWORTH - É com argumento dessa
natureza que nunca se hâ de fazer a prestação de contas dos
atos do Govêrno.

O SR. ODILON BRAGA - Essa aprovação não significa
que, desde já, os atos do Govêrno Provisório sejam dados
por aprovados. Trata-se apenas de uma modalidade de
aprovação que a Comissão dos 26 oferece ao estudo da As
sembléia .•.

Temos, portanto, 30 sessões para debater o assunto e
verificar se êste texto, se a aprovação dos atos do Govêrno
Provisório deve ou não constar das disposições Transitórias
da Constituição, ou se antes, deverá constar de projeto_dis
tinto submetido a outras discussões.

Sendo assim, a Assembléia se acha perfeitamente á
vontade para, sem antecipar sua deliberação sõbre a ma
téria do texto, votar em globo o projeto de acõrdo, aliás,
com a emenda regimental há pouco aprovada. (Muito bem;
muito bem.)

O Sr. Pontes Vieira - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

. O Sr. Pontes Vieira (Peia 6rdem) - Sr. Presidente, quero
tamb6m fazer minha declaração de voto, opondo restrições
ao substitutivo posto em votação em globo. Desejo decla
rar também que sou contrário á aprovação das Disposições
Transit6rias referentes ao art. 14, assim, como ao parágra
fo único do art. 49.

Esta a decla;:-ação crue desejo fazer. (Muito bem; muit~

bem.)
O Sr. Presidente - A votação ainda não foi procedida;

entretanto, V. Ex. poderá mandar a sua declaração por es
crito.

O Sr. Fábio Sodré - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Fábio Sodré (Pela. 6rdem;.) - Sr. Presidente, valO
que há uma grande dúvida na Assembléia sôbre a signifi
cação do ato que vamos praticar, dúvida bastante razoável,
porquanto no Regimento, e sôbretudo no substitutivo da
Comissão de Policia, pela refórma do Regimento adotado.
se declara que o projeto é aprovado sem discussão e depois
entrará novamente em debate. Eu pretR:ndia, na discussão
do substitutivo, ou dessa reforma regimental, apresentar
emenda suprimindo essa fase de nossos trabalhos, perfeita
mente inútil, visto que nada significa a aprovação do proje
to sem debate, em globo, e tanto nada significa que o pró
prio Regimento já conta que êle será aprovado.

O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - É justamente para eli
minar uma fase das discussões, um dos turnos.

O SR. FÁBIO SODM - Assim, o projeto entraria di
retamente na discussão única que é realmente o que vai.
ter. -



- 211-

o SR. HENRIQUE DODSWORTR - A primeira votação será
em "Globo" e á "Noite".

O SR. FABIO SODRÉ - ~ste êrro da Reforma Regi
mental, eu o pretendia corrigir. Infelizmente. cerceado na
minha palavra pela maioria da Assembléia, não pude fa
zê-lo É o que está dando lugar a esta série de equívocos e
discussões nêste momento.

O SR. ACÚRCIO TtiRRES - Não há equívoco algum. Pen
so como o 81'. Henrique Dodsworth: no segundo turno te
remos ainda o projeto em "Globo" e á "Noite" ...

O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - É uma interpretação an
tecipada de V. Ex.

O SR . FABIO SODRÉ - Parece que esta aprovação do
substitutivo é formal, sem nenhuma significação. De outra
maneira, Sr. Presidente, não teriamos que destacar apenas
os atos do Govêrno Provisório. Há uma porção de disposi
ções dentro dêste projeto, com as quais a maioria da Assem
bléia não concorda. Teriamos de ressalvar todas elas. Como
vamos dar por aprovada uma série de dispositivos contra os
quais todos estamos de acôrdo, no sentido de contestar sua
realidade?

Sr. Presidente, eu não nego a estranheza maior que
produziu em alguns dos meus colegas, os Srs. Deputados. o
fáto da Comissão dos 26 ter incluído no anteprojeto, ter
apresentado á Camara, como devendo ser aprovados, os
atos do Govêrno Provisório, que ela própria não examinou.
É realmente de .causar estranheza. Mas o caso é perfeita
mente igual ao de outras disposições do projeto, com as
quais a maioria, ou a minoria, não concordaram.

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Não estudaram inumeras
emendas apresentadas no plenário, e incluiram, no substi
tutivo, matéria que ninguém lembrou.

O SR. FABIO SODM - O próprio Regimento - des
de que prevê, apenas, a aprovação, - se não fosse aprovada
a matéria, caíria todo por terra e não haveria como se dar
'solução ao caso. Se o projeto fór recusado em primeira dis
cussão, o Regimento não prevê o que se vai fazer. O mundo
viraria de pernas para o, ar. Se o Regimento prevê que o
projeto deve ser aprovado, a aprovação é tácita, não tem a
menor significação.

Nêste sentido, Sr. Presidente, é que dou o meu voto:
creio que a Assembléia vai, unanime, aprovar o substitu
tivo.

Os SRa. ACÚRCIO TÔRRES, HENRIQUE DODSWORTH E OU-
TROS SRS. DEPUTADOS - Unanime, não apoiado!

O SR. FABIO SODRÉ - Era a declaração que desejava
fazer. (Muito bem; Muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o requerimento
do Sr. Acúrcio.Tôrres, pedindo seja votado pelo processo
nominal o requerimento oferecido pelo Sr. João Vilasboas
e outros.

Em seguida, é rejeitado o requerimento de
votação nominal.

O sr. Presidente - Vou submeter a votos 9 requerimento
do Sr. João Vilasboas e outros, pedindo seia destacado do
projeto substitutivo o artigo 14 com o seu parágrafo.
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É dado como rejeitado o requerimento de
destaque do art. 14.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela 6rdem) requer verificação da
votação.

Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se
terem votado a favor 69 Srs. Deputados e contra 123; to
tal, 182.

O Sr. Presidente - O requerimento de destaque do ar
tigo 14 foi rejeitado.

Vem á Mesa a seguinte

DECLARACÃO DE VOTO

Declaro que não pretendo discutir, por ser dificílimo,
os atos do Govêrno Provisório, mas votarei a favor de tudo
quanto permita resalvar os direitos de terceiros perante os
tribunais, por dever de conciência.

Sala das Sessões, 13 de Março de 1934. - Guaracy Sil
veira.

O Sr. Sampaio Correia - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Sampaio Corrêa (Pela 6rdem) - Pedi a palavra,
Sr. Presidente, apenas para solicitar de V. Ex. se digne
fazer constar da Ata o meu voto a favor do requerimento dos
Srs. Deputados João Vilasboas e Acúrcio TÔrres, pelos mo
tivos já expostos nas restrições, a que apús minha assina
tura, ao projeto de Constituição, elaborado pela Comissão
dos 26, e por outros mais que, infelizmente, para mim, não
pude, no instante oportuno, submeter á consideração dos
meus colegas. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - V. Ex. mandará á Mesa sua decla
ração de voto por escrito.

Nos termos do Regimento, as declarações de voto devem
ser formuladas por escrito.

O Sr. Augusto Viegas - Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Augusto Viégas (Pela 6rdem) - Sr. Presidente,
pedi a palavra para declarar que.·· não obstante membro
do Partido Progressista de Minas Gerais e tendo a elevada
bonra de fazer parte da sua digna, ilustre e prestigiosa co
missão,votei, coerentemente, pelo requerimento dos Srs.
Deputados João Vilasboas e Acúrcio TOrres, sem fugir ás
normas democráticas do meu Partido, a que, com digna
fidelidade, me submeto e sigo; mas, de acOrdo com o con
ceito que, há pouco, expendi nesta Casa, votei por êsse re
querimento, que reputo perfeitamente razoável e justo,
para, mais uma vez, proclamar perante a Assembléia e a
nação inteira que o faco, também, no desejo de desincom
patibilizaro único brasileiro que não poderia concorrer á
eleição para a suprema magistratura do Pais, sem que .seus
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atos passassem, não direi por uma austera prestação de
contas perante rigoroso tribunal, porquê, depois de uma
revolução, não é isso possível e tal idéia não poderia pas
sar pela cabeça de quem quer que fosse, mas 'Por uma apre
ciação rápida, razoável e serena, por parte de outro poder,
tanto mais quanto o objeto do art. 14 das - Disposições
transit6rias -, em f6co, foi discriminadamente destacado no
decreto de convocação da Assembléia.

O SR. GABRIEL PASSOS - Que ainda pode ser feita.
O SR. AUGUSTO VIEGAS - Fazendo essa declaração,

quero acentuar, também, que me merecem atenção especial
as emendas que terei a honra de oferecer á consideração
de meus colegas, não s6 ao art. 14 das - Disposições tran
sitórias - e seu parágrafo, como também o parágrafo único
do art. 4° das mesmas disposições. (Muito bem; muito bem.)

O 81'. Ãlvuo Maia - 11e1)o a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem. o. nobre
Deputado.

O Sr. Alvaro Maia (Pela 6ràem~Peço vênia para enviar
á Mesa a seguinte declaral,}ão:

Voto contra o dispositivo do art. 14 e parágrafo único
das Disposições transitórias.

Fui honrado pelo Govêrno Provis6rio com a nomeação
de interventor no Estado do Amazonas, onde estive nove
meses. -

Por êsse motivo de conciência, não quero e não deve
fugir ao exame e discussão das responsabilidades dos atos
dos interventores ...

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Muito bem; essa é uma ati
tude!

O SR . ALVARO MAIA - •.. entre os quais se encon
tram alguns meus.

Desejo que todos êsses atos sofram o maior exame e
discussão.

O SR. ALoísIO FILHO - V. Ex. é do número dos ínter
ventores que querem a prestaQão de contas.

O SR. ALVARO MAIA - É a minha declaracão de voto.
(Muito bem; muito bem.)

O 81'. Euvaldo Lodi - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra. para encaminhar a
vota<.:,üo, () nobr~ Dey.,utado.

O Sr. Euvaldo Lodi (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, na Sessão de sexta-feira, tive oportunidade
de reclamar contra omissões involuntárias do projeto cons
titucional e V. Ex. prometeu tomar as providências ne
cessárias. No entanto, novas publicações foram feitas e as
omissões continuaram.

Eu estava certo de que V. Ex. iria agora anunciar, que
o projeto constitucional seria votado, ressalvadas essas
omissões. que deveriam ser lidas pela Mesa. Como, entre
tanto, isso não aconteceu, pedf a palavra para encaminhar
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a votação. por não ser permitido a esta altura dos tra
balhos levantar questão de ordem, para lembrar a V. Ex.
a reclamação feita no devido tempo. (Muito bem; muito
bem.)

O Sr. Presidente - Devo informar ao nobre D0putado
que a retificação a que alude já foi feita. Ela constará do
impresso que .vai ser distribuido, onde se encontram tam
bém aquelas de iniciativa da própria Comissão Constitu
cional.

O Sr. Henrique Dods·worth (Pela órdem) - Sr. Presi
dente, pedi a palavra para enviar á Mesa a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Sendo mais acentuadas do que as de concordancia as
razões da nossa divergência com o substitutivo da Comissão
Constitucional ao Anteprojeto de Constituição, votamos con
tra o mesmo, na impossibilidade de destacarmos, pelo con
denável processo de votação adotado pela maioria da As
sembléia, os dispositivos que mereceriam o nosso assenti
mento da·queles contra os quais nos deveriamos pronunciar.

Oportunamente, se possível o debate da matéria, fun
damentaremos explicitamente, as razões do nosso voto •

.sala das Sessões, 13 de Março de 1934. - Henrique
Dodsworth. - J. J. Seabra. - Adopho Konder. - Lauro
Faría Santos. - Aloysio Filho. - Joé.o ViUasbôas.
Fernando .Magalhães. - Souto Pilho.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela 6rdem) - Sr. Presidente,
desejo enviar á Mesa a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

(Lê) :

.Repugna-me dar voto favorável ao substitutivo da Co
missão Constitucional.

Jtsse meu gesto é motivado menos pelas restrições que
faço ao 'substitutivo - e que demonstarei por ocasião de
sua segunda discussão, - do que por verificar não ter êle
sido submetido a debate, como devêra, e isso graças á dra
coniana reforma do Regimerto Interno, ultimamente con
certada pelos que se arvoraram em mentores dos nossos
trabalhos parlamentares.

Eleito para, nesta Casa, colaborar na feitura da Cons
tituição da República, não quero, nem devo aviltar o meu
mandato - recebido para discutir, com liberdade, o projeto
constitucional, e votá-lo - á condição do de simples chan
celador dos atos da Comissão Especial.

Sala das Sessões, 13 de Março de 1934. - Acurcio
Torres.

o Sr. Pres.idente - Vou submeter a votos o projeto subs
titutivo de Constituição, elaborado pela:'Comissão.

E' dado como aprovado o seguinte
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PROJETO SUBSTITUTIVO

N. 1 - 1934

Constituição da República dos Estados
Unidos do Brasil

TíTULO I

Da organização federal·

Art. 1.0 A Nação Brasileira mantém como forma de
g.ovêrno, sob o regime representativo, a República Federa
tIva, constituida pela união perpétua e indissolúvel dos Es
tados, do Distrito Federal e do Território do Acre

Art. 2.° O territóÍ'io nacional, indivisivele' inaliená
vel, é o c~mpree~dido ?los limites estabelecidos por fôrça
de posse ImemorIal, leIs,tratados, convenções laudos de
arbitramento e regras de Direito Internacional.'

Art. 3.° Os Estados podem incorporar-se,· entre si
subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros:
ou formarem outros Estados, mediante a aquiescência das
respectivas Assembléias Legislativas, em duas sessões ordi
nárias sucessivas, e aprovação por lei federal.

Art. 4.° Todos os poderes emanam do Povo e em nome
dele são exercidos, de acôrdo com a Lei.

Art. 5.° São órgãos da soberania nacional dentro dos
limites constitucionais, os poderes legislativo, executivo e
judiciário, harmônicos e independentes entre si.

§ 1.° É vedado a qualquer dos três poderes delegar as
suas atribuições.

§ 2.° O cidadão investido em função de qualquer desses
poderes não poderá exercer as de outro, nem ocupar mais
de um cargo eletivo, ressalvado o disposto no art. 78.

Art. 6.° A bandeira, o hino, o e§cudo e as a:r:.mas na
cionais devem ser usados em todo o território nacional nos
têrmos que a lei determinar.

Parágrafo único. A lei ordinária poderá modificar a
bandeira nacional, mantidas as cores atuais, e criar um
pavilhão comercial.

Art. 7.· Compete privativamente á' União:
1) organizar e manter 11 defesa externa.. a policia e se

gurança das fronteiras, as fôrças armadas;
2) entabolar e manter relaoões com Estados estrangei

ros, firmar tratados e convenções internacionais. conceder
ou negar passagem a fUrcas estrangeiras pelo terri tório na-
cioo~; .

3) provêr aos serviços da policia maritima e portuárIa,
sem prejuizo dos serviços policiais dos Esta90s; de def~sa
sanitária geral. de alfandegas e entrepOstos, de _correIOS,
telégrafos, telefones, cabos submarinos, de navegaçao aérea,
inclusive as ,respectivas organizações l;Je terra; "

4) fixar o sistêma monetário, c~nhar e .eII2ltIr moeda
metálica ou fiduciária, criar bancos de erolssao;

5) fiscalizar as operações de bancos e .de se~ros, a
produção e o comércio de armas, de substanClas tÓXICas, ou
bélicas, e de todo o material de guerra,· e a aplicação das
leis sociaes;-
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Parágrafo unico. iA. ninguém é licito importar ou pro
duzir, no pais, material bélico de qualque:r;natureza, sem
aquiescência dos poderes da União.

6) conceder e fiscalizar as vias férreas, que liguem:
portos e fronteiras nacionais, ou sirvam a mais de um Es
tado, diretamente ou em conexão com outras vias férreas;

7) fixar o plano nacional de educação, em todos os
graus e ramos, e as condiljões de equiparação dos institutos
de ensino secundário e superior, e exercer sôbre estes a.
fiscalização necessária;

8) efetuar décenalmente (). recenseamento geral da po
pulação do país;

9) organizar a defesa permanente contra os efeitos da
sêca õa Nordéste; .
. 1Ç) legislar sôbre: a) direito civil, direito comercial
mcluslve o processo de falências, direítopenal direitó
3:ér:eo ; b). .registros públicos,. de_sapropriaçõesi~ re~isiçõ:es
CIVIS e mIlItares, radlOcomUUlcaçoes; c) impostos federaes
bens do domínio federal; d) organização dos juizos e- tri~
buna:is que ll~e compete ~a,.nter e prOoos$o perante êles;
!>') SIstema eleltoral da Umao, dos Estados e dos Municípios,
Inclusive alistamento, processo das eleições, apuracão e re
cursos; f) entrada e expulsão de estrangeiros, passaportes,
naturalização, e:rtradição; g) colon!zação, emigração e imi
gração, podendo orientar. regular ou proibir esta última;
h) navegação de cabotagem, praticagem de portos, barras
e rios, assegurada a exclusividade da primeira aos navios
nacionais, e, quanto á segunda, pref,erência a cidadão3 bra
sileiros; i) regime dos portos; sistêma de pesos e medidas,
circulação interestadual, terrestre, marítima, fluvial, lacus
tre e aérea, e respectivas organizações de terra; j) arbitra
gem comercial, juntas comerciais, caixas econômicas;
l) plano nacional de viação férrea, e de rodagem; m) ° tra
balho, a l)rodução e o consumo, o comércio exterior e inter
estadual, o cambio e a transferência de valores l)al'a .0 es
trangeiro, podendo estabelecer as restrições necessárias para
prevenir graves prejuízos â coletividade quando a ação par
ticular ou a livre. conconêncía se mostrem nocivas ao bem
público, ou insuficientes; n) riquezas do sub-solo, minera
ção, siderurgia, águas, energia eletrica, florestas, caça e pesca,
e sua exploração; o) proteção de monumentos naturais, ar
tísticos ou históricos; p) profissões liberais e téenicas, in
elusive imprensa; d) condições gerais de utilização das f6r
ca$ policiais, estaduais, em caso de mobilização, ou de
guerra. bem como a natureza da instrução militar a lhes
ser ministrada, da organização militllr e discriminação qu~
litatíva e quantitativa dos respectivos armamentos e munI
cões; r) normas fundamentais do processo civil e criminal
"nas justiças dos Estados; do regime penitenciário.; dos có
digos rurais; da assistência social, pública e prIvada; .da
Assistência Judiciária; das estatísticas, de . interêsse socIal,
e para a comunicação de seus result~dos;.s) e~ ~eral, sôbre
todas as matérias de sua competêncIa, acIma. mdlcadas.

§ 1.0 Os serviços, atribuições, atos e decisões dos po
deres federais serão desempenhados ou executados por fun
eíonários da União, salvo delegação d~sta aos· Estados, ~e
diante acôrdo com os governos respectivos. Poderá a Umao,
por acõrdo, incumbir-se de exercer e executar, por fun
cionários· seus, atribuições e serviços estaduais.
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§ 2.0 Os Estados terão preferência para·a concessão fe
deral dos serviços portuários e outros, de utilidade pública.
em seus territórios respectivos. .

§ 3.° A União poderá coneeder aos Estados em seus
territórios, e_a párticulares em qualquer parte do país,
a exploração- de linhas telegráficas e telefônicas, sempre,
porém, sob fiscalização de seus funcionários e observadas as
l~is gerais ~plicáveis, assim como, na falta _ou insuficiên
CIa dos serVIços de correios e telégrafos, é facultado aos Es
tados provê-los dentro·{}e seus territórios.

§ 4.° As leis federais sõbre as matérias referidas no
n. 10 n, não excluem a legislação estadual, subsidiária ou
complementar, pertinente a peculiaridades das condições
locais; e, em qualquer caso, não impedem maiores exigên
cias, aperfeiçoamentos, ou determinações secundárias, es
tabelecidas nas leis estaduais.

§ 5.° Compete aos Estados organizar e manter institu
tos de educação, observados Os princípios fundamentais es
tabelecidos pela União na forma do n. 7, e especialmente
os ·estabelecimentos de ensino primário e profissional gra
tuitos para satisfazer ás necessidades das suas populações.
Cabe á União instituir e manter estabelecimentos de ensino
e onde circunstancias especiais o justifiquem. de qualquer
e onde circustancias especiais o justifiquem,' de qualquer
grau de ensino; e ·exercer onde se faça preciso, por deficiên
cia de recursos, ou por outras circunstancias especiais, toda
a ação necessária em favor da educação.

§ 6,0 Incumbe a cada Estado provêr, a expensas pró
prias, ás necessidades da sua administração; todavia, em
casos de calamidade pública, a União prestará socorros ao
que os solicitar.

§ 7.0 Cabe aos Estados, em geral, todo e qualquer po
der, ou direito, que lhes não seja negado por clausula ex
pressa. ou implíéita contida nas clausulas expressas desta
Constituição .

Art. 8.° Cabe á União e aos Estados,concurrentemente.
ressalvado o disposto no art. 7.°:

a) promover a educação pública e o progresso das le
tras, artes e ciências;

b) proteger a saúde pública e assegurar a assistência
social.

Art. 9.0 E facultado á União e aos Estados celebrar
aCÔrdos sem caráter político, para os fins do art. 7.0, § 1:°, e
especialmente, para uniformização de leis, regras ou práticas.
arrecadação de impostos, permuta de informações, criação,
desenvolvimento ou exploração de serviços, no interesse ge
ral, inclusive repressão da criminalidaâe sertaneja .orga
nizada.

Art. 10. E vedado á União e aos Estados:
a) criar distinções ou preferência, entre naturais de

Estados diferentes ou entre os vários Estados, ou seus
portos;

b) estabelecer, subvencionar. ou embaraçar o exercício
de cultos religiosos, ou ter relação de alian93,. ou depe':ldên
cia com qualquer culto ou igreja - sem .vreJUlZO, todavl~.da
representação diplomática junto á Santa Sé; e. admItIda
a ~olaboraçãó recíproca eDl vista do interesse coletIVO;

c) alienar bens, ou conceder privilégios, a não ser em
virtude de lei especial;
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d) recusar fé aos documentos públicos de natureza le
gislativa, administrativa ou judiciá..l"ia;

e) recusar a cooperação de seus agentes no interesse
dos serviços públicos correlatos;

f) fazer guerra entre si, ou usar de represálias;
g) estabelecer ou .arrecadar quaisquer tributos com

inobservancia dos arts. 13 a 19 desta Constituição.
Art. 11. Será obrigatoriamente observada, pelos Esta

dos e Municípios. a nomenclatura dos cargos e funções ado
tada nesta Constituição, ou nas leis sÔbre serviços sujeitos a
normas federais. .

Art. 12. A União não intervirá em negocias peculiares
aos Estados, salvo: .

1°, para manter a integridade nacional;
2°, para' repelir invasão estrangeira ou de um Estado

em outro;
3°, para pÔr têrmo á guerra civil;
4°, para garantir o livre ·exercício de qualquer dos po- .

deres públicos estaduais;
5°, para assegurar a observancia do spreceitos constitu

cionais mencionados no art. 123 e a execução das leis· fe
derais;

6°, para reorganizar as finanças dos Estados quando,
salvo fôrça maior, cessarem, por mais de dois anos conse
cutivos, os pagamentos de sua dívida fundada;

7°, para execução de ordens e decisões dos juízes e tri
bunais federai·s.

§ 1.0 A intervenção, para assegurar a observancia dos
preceitos constitucionais e na hipótese do n. 6, será determi
nada por lei federal, que lhe fixará a ampl-itude e, quando
fór =caso, a duração podendo ser esta prorrogada por outra
lei especial.

§ 2.° No caso do n. 5, a intervenção só terá lagar depois
que a CÔrte Suprema, tomando conheeimento da lei que a de
terminar, e por provocação do Procurador Geral da Repú
blica, lhe declarar a constitucionalidade.

§ 3.° Considera-se impedido o exercício dos poderes le
gislativo ou judiciário locais, quando obstada a execução de
seus decretos ou decisões, ou havendo atrazo, por mais de
três meses, no pagamento de vencimentos, ou subsidios, de
algum de seus membros.

§ 4.° A intervenção não suspende as leis do Estado, qU3
continuarão a ser observadas, salvo as que a motivarem nem
destitue as autoridades locais legitimas, podendo, entretanto,
afastá-las, se visar coíbir seus excessos.

§ 5.0 Compete privativamente á Côrte Suprema requi
sitar a intervenção, para garantir o livre exercício do poder
judiciário local, e á mesma Côrte ou ao Tribunal Superior
da Justiça Eleitoral, conforme o caso, na hipótese do n. 7.
O tribunal designará o interventor, ou o juiz, que promova,
ou fiscalize, a execução da ordem ou decisão.

§ 6.° Compete ao Presidente da República:
a) executar a intervenção decretada pelo Poder Legisla

tivo, ou requisitada pelo Judiciário;
b) intervir nos casos dos ns. 1 e 2, e para assegurar a

execução das leis federais, .assim como, por solicitação dos
poderes legislativo ou executivo locais, nos termos do n. 4,
sujeitando, sempre o seu ato á aprovação imediata da .A.ssem
bléia Nacional.
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. § 7.° A le~itimid.ade dos representantes dos poderes pú
blIcos estaduaIS elehvos, que solicitarem a intervenção no
caso do n: 4, dependerá de prévia averiguação pelo Tribu
nal SuperIOr EleItoral, que será conclusiva.

. Art. 13. As rendas da União, dos Estados e dos l\lunicí
pIOS podena provir das seguintes fontes:

1°, tributos, que comprehendem:

a) impostos, taxas, sêlos e contribuições especiais, ou
de melhoria, inerentes ao poder fiscal que lhes é próprio;

b) multas.
2°, prêços de bens e de serviços, na exploração de pro

priedades e de indústrias.
§ i.o Os impostos, multas e sêlos cobrados pela União

serão uniformes, em todo o território nacional; assim tam
bem, os dos Estados e dos Municípios, nos territórios respe
ctivos.

§ 2.0 O .produto das multas não poderá ser atribuido, no
todo ou em parte, aos funcionários que as impuserem, ou
confirmarem.

§ 3.° É vedado á União, aos Estados e aos Municípios tri
butar bens e rendas e serviços uns dos outros. A mesma proi
bição se aplica ás concessões de serviços públicos, quanto aos
próprios serviços concedidos e aos bens utilizados apenas
para o obj~to de concessão.

§ 4.° São vedados os impostos interestaduais e OS inter
municipais, de quafquer natureza. e sob qualquer denomi
nação, ressalvado o disposto no art. 17, e, assim também
quaisquer tributos de transito, de barreira ou outros que,
no território dos Estados e no dos Municípios, ou na passa
gem {i·e um para outro. embarae·em ou perturbem a livre
circulação de pessoas e coisas, e dos veículos que as trans
portarem.

§ 5.° É vedado aos Estados e aos Municípios estabele
cer differenCa tributária, em razão da procedência de bens,
produtos ou mercadorias; ~ á União decretar impostos que
importem distinções e preferências, em favor dos portos de
uns contra os de outros Estados.

Art. 14. É da competência exclusiva da União de
cretar:

10, impostos sôbre:
a) a importação de mercadorias de procedência estran

geira;
b) o consumo de quaisquer mercadorias e utilidades,

salvo de gazolina e de outros combustíveis- de motor de ex
plosão;

c) a renda ou proventos de qualquer natureza;

d) a circulação, inclusive sôbre a transferência de
fundos para o estrangeiro, salvo o disposto no art. 15, 1, a.

20, taxas de telégrafos e de correios, bem como. as de
entrada, saída e estada de navios a aeronaves, sendo livre o
comércio de cabotagem ás mercadorias nacionais e ásestran
geiras que jã tenham pago imposto de importação;

30, sêlos, quanto aos atos emanados do seu govêrno,
aos negócios da sua economia, ou regulados por lei federal,
exceto sôbre as vendas a que se refere o art. 15, 1, c.

§ 1.v O imposto cedular de renda não poderá incidir
sObre a proveniente das propriedades imobiliárias.
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§ 2.° ü imposto sóbre a renda s6 poderá incidir sôbre
os proventos obtidos na mobilização <los capitais, estando
do mesmo isentos os vencimentos dos magistrados e dos fun
cionários públicos, civis ou militares e as remunerações dos
empregados particulares de qualquer profissão, assim como
os subsídios, aposentadorias, jubilações, reformas, pensões,
ajudas de custas, representação e gratificações pro-labore.

Art. 15. É da competência exclusiva dos Estados de
cretar:

10, impostos sôbre:
a) a transmissão da propriedade imobiliária e versão

de imóveis paTa a formação de sociedades;
b) a propriedade territorial;
c) as vendas, mesmo á consignação, efetuadas 'Por pro

dutol'es, industriais e comerciantes, sem discriminação
quanto á natureza ou procedência doS produtos;

d) consumo de gazolina, ou de outro combustível de
motor de explosão;

20, sêlos, quanto aos atos emanados dos seus governos
e aos negócios da sua economia, ou regulados por lei es
tadual.

Art. 16. É proibida a dupla tributação.
Parágrafo único. O imposto sôbre a transmissão de

bens corpóreos cabe aos Estados em cujo território se achem
situados, e, sôbre a transmissão causa mOrtis de cré<litos,
títulos e demais bens incorpóreos, aos Estados em que se
tiver aberto a sucessão. Quando a sucessão se tenha aberto
no estrangeiro, será devido o imposto ao Estado onde os
valores da herança forem liquidados, oU transferidos aos
herdeiros.

Art. 17. Os Esta<los poderá continuar a cobrar os seus
atuais impostos de exportação, quer para o estrangeiro,
quer para outros pontos do ter-rit6rio nacional, sofrendo,
porém, as taxas vigentes !lo exercício de 1933, a redução de
2.(}% em 1 de Janeiro de cada ano a partir de 1936, automa
ticamente, independente de qualquer lei, de sorte que fica
rão definitivamente extintos em i de Janeiro de 1941, po
dendo ainda ser reduzidos em maior proporção ou suprimi
dos antes dessa data.

Parágrafo único. Do mesmo modo se procederá em re
lação aos impostos que os Estados e Municípios cobrem,
cumulativamente, constantes dos seus orçamentos de 1933,
e que lhes não sejam atribuidos pelos arts. 15 e 18.

Art, 18. E da competência exclusiva dos Municípios
decretar:

1°, impostos sõbre:
a) indústrias e profissões;
b) licen};as;
c) renda da propriedade imobiliária, inclusive a predial

urbana;
d) diversões públicas;
2.°, sêlos, quanto aos atos emanados do seu govêrno,

aos negócios de sua ·economia, ou regulados por deliberação
municipal. .

Art 19. Quaisquer outros impostos, não menCIOnados
nos artigos 14, 15 e 17, serão da competência priyativa dos
~stados, que entregarão, até o segundo trimestre d~ exer-
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cício seguinte, quarenta por cento da!! arrecadações respe
ctivas á UnHto.

Art. 20. São do domínio da União:
a) os bens que lhe pertencem nos têrmos das leis atual-

mente em vigor;
b) as terras devolutas nos territórios;
c) os terrenos de marinhas e acrescido.s;
d) os rios e lagos, navegáveis ou não, inclusive as res

Dectivas águas, que banhem mais de um Estado ou sejam
limítrOfes com países estrangeiros;

e) ilhas fluviais nas zonas fronteiriças.
Art. 21. São do domínio dos Estados:
a) os bens de sua propriedade pela legislação atual

mente em vigor, com as r.gstrições do artigo anterior;
b) as margens dos rios e lagos navegáveis.

TíTULO 11

Do Poder Legislativo

CAPíTULO I

DISPOSIÇÕES GER.AIS

Art. 22. O Poder Legislativo é exercido pela Camara
dos Representantes, e, nos casos privativos nesta Constitui
ção, com a colaboração da Camara dos Estados.

§ 1.0 Ninguém pode ser, simultaneamente, membro das
duas Camaras.

§ 2.° Cada legislatura durará quatro anos.
Art. 23. As Camaras reunem-se em Assembléia Na

cional, na Capital da República, sem dependência de convo
cação, aos 3 de maio de cada ano, sob a presidência do Pre
sidente da Camara dos Estados, e, em sua falta, do Presi
dente da Camara dos Representantes.

§ 1.0 As Camaras' podem ser convocadas extraordina
riamente pela Delegação Legislativa Permanente, pelo Pre
sidente da República, pelo Conselho Nacional, ou pela maIo
ria dos membros de qualquer delas.

Art. 24. Instalada a ,Assembléia Nacional, ouvirá ela a
mensagem do Presidente da República, e passará á discussão
Jo relatório da Delegação Legislativa Permanente, ressal
vada a aprovação de seus atos pelas Camaras conforme a
sua natureza, e, por fim, ao exame e deliberação sõbre
as contas do Presidente da República e dos Ministros de Es
tado, do exercício imediatamente anterior; ou, pelo menos,
do penúltimo.

§ 1.0 As Camaras passarão a funcionar separadamente,
logo que ultimada a matéria constante do presente artigo,
e ainda anles, sem prejuizo dessa matéria, quando o exija o
serviço legislativo.

§ 2.° (.:aso não lhe sejam presentes as contas do Pre
sidente da República, ou dos Ministros de· Estado, com o
parecer do Tribunal de Contas, a Assembléia elegerá uma
Comissão especial de inquérito sôbre as causas da falta ve
rificada, e, conhecendo de seu parecer, determinará as provi
dências que se tornarem precisas.

§ 3.° No caso do parágrafo precedente, eleita a comis
são de inquérito, passarão as CaJ:!laras a funcionar separa-
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damente, voltando 8: reunir-se. a_Assembléia s6mente para
conhecer d_o relatórIO d~. Comlssao, e deliberar sôbre êle ..

. Art. 20.. A Ass~mblela Nacional se reunirá para as se
lemdades de lDstalaçao e encerramento das sessões ordinárias
ou extraordinárias, para receber o compromisso do Presi
dente da República, para elaborar o seu regimento interno e o
da Delegação Legislativa Permanente e para os demais fins
constantes do art. 24.

Art. 26. As Camaras funcionam anualmente, at~ aos
3 de novembro, com a presença de uma décima ilarte, pelo
menos, de seus membros, e, salvo quando por maioria de
votos resolverem o contrário, em

o
sessões públicas.

§ 1.0 As deliberações, exceto nos casos especificado~
nesta ConstituiÇão, serão tomadas por maioria de votos, pre
sente a maioria absoluta dos membros da Camara.

§ 2.° As Camaras elegem suas ~Iesas, regulam a polícia.
interna, organizam seus Regimentos e Secretarías, observado
o disposto no art. 46, n. 7. O Regimento assegurará a r.epre
sentação das minorias em todas as Comissões.

§ 3.° Nenhuma alteração regimental terá logar sem
prévia proposta escrita, impressa, distribuida em avulsos
e discutida em .dois dias, pelo menos, de sessão, e aprova
da por maioria absoluta.

§ 4.° O voto será secreto nas eleições, e nas delibera
cões sôbre nomeações, vetos, e contas dI] Presidente da Repú
blica e dos Ministros de Estado.

Art. 27. São elegíveis para o Poder Legislativo so
ment~ os brasileiros natos alistá,=eis como eleitorel!.

Art. 28. Os Deputados receberão ajuda de custo para
cada sessão legislativa e vencerão, anualmente, subsídio pe
cuniário, igual, pago em prestações mensais, fixados em lei
ordinária, por legislatura anterir.

Parágrafo único. Será descontado um terço do sub
sídio correspondente aos dias em que faltar o Deputado,
ainda mesmo ás reuniões da Delegação Legislativa Perma-
nente. .

Art. 29. Os Deputados são invioiáveis por suas opi
niões, palavras e votos, no exercJcio das funções do man-
dato. _

Art. 30. Os Deputados. desde o recebImento 110 di:"
ploma até a instalação da nova Camara, não poderão ser
processados criminalmente, nem presos, ~em licenc~ da !es
pectiva Camara, salvo caso de flagranCla em crIme ma
fiançável. Esta imunidade é extensiva ao suplente imediato
do Deputado em exercício.

§ f. ° A prisão em flagrante de·o crime inafiançável será
logo comunicada ao Presidente da Camara respectiva, com
a remeSSa do auto e dos depoimentos tomados, para que a
Camara resolva sôbre sua legitimidade e procedência, au
torizando, ou não, 'O prosseguimento da formação da culpa,
podendo negá-lo se considerar que o exige o interêsse pú
blico.

§ 2. o Em tempo ele guerra, os Deputados civis ou mi
litares, incorporados ás fôrças armadas pIor licença de suas
camaras, ficarão sujeitos ás leis e obrigações militares.

Art. 31. Nenhum Deputado, desd-e o recebimento do di
ploma: poderá :

1.) celebrar contrato com a administração pública, fEt
deral, estadual ou municipal;
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2) aceitar ou exercer comissão ou emprêgo público re
munerado, salvo o disposto neste artigo.

I§ 1.0 Desde .que empossado, nenhum Deputado poderá:
1) ser diretor de emprêsa ou vencer remuneração de

pessoa natural ou jurídica, ben~ficiada com privilégio, isen
çã.o ou favor. ·em virtude de contrato com a administração
pública;

2) ocupar cargo público, de que seja demissível aã
nutum.

§ 2.0 -Será permitido ao Deputado, mediante licença
prévia da Caroara respectiva, desempenhar missão diplomá
tica no .estrangeiro;

§ 3. o Durante as reuniões das Camaras, ou da Delega
ção Legislativa P,ermanente, se desta fizer part~, o Depu
tado, funcionário civil ou militar, C'ontará tempo para pro
moção, aposentadoria, jubilação ou reforma, durante duas
legislaturas, no máximo, e só receberá dos cofres públicos
o subsídio, sem outr.o qualquer provento do põsto· ou cargo,
que ocupe, podendo, na vigência do mandato, ser promovido
s6mente por antiguidade, salvo o~ casos do artigo 30, § 2'.

§ 4. o A inobservancia dêste artigo, e seu § 1°, imp:orta
perda do mandato, decretada pelo Tribunal Superior Elei
toral, mediante requerimento do __I>reslfi.ente da Camara res
p.ectiva, de Deputado ou eleitor, garantida plena defesa ao
inter·essado.

Art. 32. O Deputado que faltar á$ sessões de sua
Camara por seis meses consecutivos será considerado como
renunoiante ao mandato, e, se pertencer á Camara dos Re
presentantes, substituído na forma do art. 40.

Art. 33. No decurso do quaTto mês de cada sessão anua
,a Camara dos Estados e a dos Representantes elegerão a De
legação Legislativa Permanente, a' que competirá, no inter
regno das sessões legislativas:

a) velar pela observancia da Constituição no atinente
ás prerrogativas do Poder ~egislativo;

b) exercer as atribuições que os arts. 188, § 70, 50, § 4°, e
71, lhe <lonferem em relaçã.o ao véto, ao estado de sítio, a
li<lença do Presidente da República, e ad referendum da Ca
mara comP.etente, quanto a processo e prisão de Deputados,
e nomeação <Ie juízes e funcionarios;

c) criar comissões de inquérito .nos casos do art. 34;
d) oonvocar extraordinariamente a Assembléia Nacional.
§ 1.0 A Delegação Legislatiy'..a Permanente compor-se-á

d~ um membro por Estado, um pelo Distrito Federal e um
pelo Território do Acre, eleitos pela representação de cada
um em ambas as Camaras.

l§1 2. o A Delegação Legislatiy_a Permanente deliberará
por maioria absoluta de seus membros.

§ 3. 0 Instalada a Assembléia Nacional, a Delegação\ Le
gislativa Permanente logo lhe .apresentará minucioso rela
tório dos trabalhos realizados.

Art. 34. As Camaras criarão comissões de inquérito
sôbre fatos determinados, sempre que o I'('querer a terça
parte. pelo menos, de seus· membros.

c Parágrafo único. Aplicam-se a. tais inquéritos as nor-
Inas do processo penal.

Art. 35. As Camaras podem convocar qua.lquer Ministro
de Estado, a comparecer perante elas, para prestar infor-
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mações sôbre. questões, prévia e expressamen~ determina
das, atinentes a .assuntos de .suas pastas.

A falta de comparecim~to do Ministro, sem justifica
ção, importa em crime de responsabilidade.

§ 1.o Igual faculda{ie, e nos mesmos termos, cabe ás c()-
missões permanentes. "

. § 2. o As Camal'as, ou suas Comissões, designarão dia e
hora para ouvirem os Ministros de Estado, que lhes queiram
solicitar providências legislativas.

CAPíTULO n

DA CAMARA. DOS· REPRESENTANTES

Art. 36. A Gamara dos Representantes çompõe-se de
Deputados do POV(), eleitos mediante sistema proporcional e

-,-c-sufrágio direto, igual e secr~to, e de Deputados das pro
fissões.

Art. 37. O número de representantes será fixado por
lei e os ..do povo em pr<»porçã() que não excederá de um por
150.000 habitantes, até o mãxí:rp.o de 20, e, dêste para cima,
de um por 250.000 habitantes.

Parágr:afo único. Em 'todo o caso, não será reduzido o
númer{) de representantes de cada Estado, admitidos na As
sembléia Nacional Constituinte, e não excederá de 300 o total
dêsses Deputados. Também não será diminuido o total dos
representantes das profissões, admitidos na mesma As
sembléia.

Art. 38. Os Deputados das profissões serão eleitos f;or
quatro anos. de acôrdo com a lei ordinária, por sufrágio das
associações profissionais.

§ 1. o Para o fim {ia repr-esentação política, das profis
sões, as associações s~rão classificadas em círculos profis
sionais de acôrdo com as respectivas afinidades e as conve
niências econômicas e culturais do país, conforII!e Ilrescre
ver a lei ordinária.

a) a discriminação dos círculos profisionais, inspirar
se-á, sucessivamente, nas conexões técnicas, econômicas ou
de simples finalidade das profissões.

b) a discriminação dos círculos profissionais só poderá
ser modificada pelo voto favorável de dois terços dos mem
bros da Camara dos Representantes.

c) excetuadas as profissões em que tal distinção não
seja possível, em cada círculo profissional haverá dois gru
pos distintos, um das associações patronais, outro das asso
ciações de empregados.

d) os grupos profissionais serão constituídos de dele
gados, das associações, eleitos p01." sufrágio secreto, igual. e
indireto, em graus sucessivos, da associação ao MunicípIO,
do Município ao Estado e do Estado á União.

§ 2.0 Nesta eleição~ ninguém poderá exerecer o direito
de voto em mais de uma associação profissional.

Art. 39. A cada circulo profíss·ional tocará um número
de Deputados divisível por dois.

§ 1.0 Cada grupO do círculo profissional elegerá metade
da deputação; quando, porém, s6 houver um grupo, êste
elegerá a totalidade.

§ 2.0 Todos os círculos terão o mesmo número de Depu-
tados. .
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§ 3.0 Só poderá .ser eleito Deputado das profissbes quem
de forma real e efetIva, pertença, a uma associação profissio
nal que faça parte do" grupo pelo qual se procede a eleição•

• ~t. 40. Em caso de vaga por perda de mandato, re
nunCIa ou 1J.l0rt~ do Deputado, será. convocado o suplente na
forma da leI eleItoral, e, na falta dêste, quem for eleito para
preenchê-la, salvo se a vaga se der depois do terceiro mês
da última sessão da legislatura.

. Art. 41.• Coml?ete á Camara dos Representantes a prio
r~dade de d:?cussã~ e :votação do adiamento e da prorroga.
çao da sessao legIslatIva, do subsídio dos Deputados e
do Presidente da República, bem como da fixação das fôrças
de terra e mar, e, em geral, de todos os projetos de lei de
ordem fiscal ou financeira.

CAPíTULO m
DA CAMAl\A DOS ESTADOS

Art. 42. A Camara dos Estados compõe-se de eidadãG8
elegiveis nos têrmos do art. 27, maiores de 35 anos.

§ f.O Cada Estado e o Distrito Federal dará dois Depu
tados á Camara dos Estados, eleitos simultaneamente com os
da Camara dos Representantes.

§ 2.0 O mandato dos membros da Camara dos Estados,
dura oito anos, renovando-se a corporação por metade de
quatro em quatro anos.

Na primeira legislatura será de quatro anos () mandato
do representante de cada Estado, que tiver menor vo
tação. No caso de empate, o do mais moço. \O

Art. 43. É da atribuição exclusiva da Caroara dos Es
tados:

a) aprovar, ou'não. as nomeaçõe sdos Juíze~ dos Tri
bunais federais e dos membros do Conselho NacIOnal e do
Tribunal de Contas. do Procurador Geral da República, res
salvado o disposto no art. 120 § 2.° e do Prefeito do Distrito
Federal. bem comá as des'ignações de chefes da missões di~
plomáticas no estrangeiro;

b) autorizar os empréstimos externos dos Estados e Mu-
nicípios. _

Art. 44. Compete á Camara dos Estados a prioridade de
discussão e votação dos projetos de leis sôbre intervenção
federal, e, em geral, dos que interessarem a um OU mais Es-
t.ados, discriminadamente. .

Art. 45. Além dos casos referidos no arTigo precedente, &
~amara dos Estados participará da elaboração das leis re
ferentes a:

a) estado de sítio;
b) sistema eleitoral e representação;
c) imposto e finanças;
d) mobilização, declaração de guerra. celebração d&

paz, e passagem de fôrças estrangeiras pelo território na
cional;

-e) tratados e convenções com as nações estrangeiras;
f) comércio internacional e interestadual; .
g) navegação de cabotagem e nos rios e lagos do domíDlo

da União;
h) vias de comunicação interestadual;
i) sistema monetário, de pesos e medida se regime de

bancos de emissões;
i) socorros aos Estados;

V~LU1dEXI 1.5
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l) sôbre as matérias em que o Estado têm compe
tência legislativa, subsidiária, ou complementar, nos termos
do art. 7.° n. 10.

CAPíTULO IV

DAS ATRmUIçÕES DO PODER LEGISLATIVo

Art. 46. Compete privativamente ao Poder Legislativo
oom a sanção, do Presidente da República: '
!t decretar leis para completa execução da Consti

tUlçao;
2) elaborar anualmente o orçamento da receita e da

de.spesa, .e, p_or período correspondente a cada legislatura, as
leIS de fIxaçao das fôrcas armadas da União;

3) disporsôbre a dívida pública da União e sObre os
meios de pagá-Ia; regular e arrecadação & a distribuição de
suas rendas; autorizar emissões de papel moeda de curso
forçado e abertura e operações de créditos;

4) autorizar a declaração, ou a prorrogação, do estado
de sítio ou da intervenção federal nos Estados;

5) aprovar as deliberações das Assembléias legisla
tivas sObre incocporação, subdiv"isão ou dej5membramento
de EstadÇls, qualquer acôrdo realizado entre êstes;

6) resolver sÔbre·a execução de obras e manutenção
de serviços, de interesse nacional e interestadual, tais como:

a) os de comunicações porvia postal, telegráfica, ra-
diotelegráfica, telefônica e radio-telefOnica;

b) os de po\otos e alfandegas;
c) os de defesa contra a sêca.
7) criar empregos públicos federais, fixar-lhes e al

terar os vencimentos, sempre por lei especial;
8) transferir temporariamente, a Capital Federal, quan

do o exigir a segurança nacional.
9) legislar sôbre:
a) o exercício dos poderes federais e a fiel execução

desta Constitui~ão;
b) medidas necessárias para facilitar, entre OS Estados,

a repressão e prevenção do crime e assegurar a prisão e ex
tradição de acusados e condenados;

c) organização do Distrito Federal, dos Territórios e dos
serviços neles reservados à União;

d) licencas, aposentadorias e reformas, não poden.do ccn
cedé-Ias, nem alterar as con.cedidas, por disposições es
peciais;

e) todas as matérias de competência da União, cOD,.stan-
tes do art. 7°, ou dependentes da. lei federal por fÔrça desta
Constituição.

Art. 47 É da competência exclusiva do Poder Legis-
lativo:

a) resolver, definitivamente, sObre tratados e convençõei
com as nações estr:;tngeiras, inclusive os relativos á paz, ce
lebrados pelo Presidente da República;

b) autorizar () Presidente da República a ordenar a m~
bilização militar, a permitir a passagem de fôrças es~range~
1'as pelo território nacional, a declarar a guerra., se nao malS
for possível ou se malograr o recurso do arbitramento, e
a negociar a paz; . .

c) aprovar ou suspettder o estado de -s..ítw, e a mter~en-:
c;ão nos Estados, decretados no interregno de suas reunIoes,

d) conceder anistia;
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e) prorrogar as suas reuniões, suspendê-Ias, ou adiá-las;
1) muda~ t.emporariamente a sua séde;
g) autorIzar o Presidente da República a ausentar-sI'! do

território nacional. J

~arágraf.o único.. As resoluções das Camaras na con
f,?rmldade deste artIgo, assim como as da Assembléia Na
..eIOn~1 nos casos d9 art. 24, serão promulgadas e mandadas
.publIcar pelo PresIdente da Assembléia, para que tenham os
efeitos legais.

CAPíTULO V

DAS LEIS E RESOLUÇÕES

. Art. 48. Salvas as exceções dos arts. 41 e 44, todos os
''proJetos de lei sôbre as matérias compreendidas no art. 45,
podem ter origem, indistintamente, na Camara dos Repre
.sentantes ou na Camara dos Estados.

a) de qualquer Deputado, ou comissão da. Caroara;
b) do Presidente da República;
c) do Conselho Nacional.
Art. 49. O projeto de lei adotado numa das Camaras será

.submetido á out!"a; e esta, se o aprovar, enviá-Io-á ao Pre

.sidente da República que, aquiescendo, o s'ancionará e pro
mulgará.

Art. 50. Quando o'1»residente da República julgar um
projeto de lei, no todo ou em parte, inconstitucional, ou con
LI1á.rio aos interesses nacionais, o vetará, total, ou parcial
mente, dentro de dez dias úteis, a contar daquele em que o
receber, devolvendo-o, nesse prazo e com os motivos do véto,
.á Garoara de origem, se estiver funcionando.

§ 1.0 O silêncio do Presidente da República, no decêndio,
importa a sanção.

§ 2.° Devolvido o projeto á Camara de origem, nesta,
dentro de 30 diàs de seu recebimento, ou da reabertura dos
.trabalbos, será submetido á discussão única, considerando-se
.aprovado se obtiver o voto da maioria absoluta dos membros
da Camara. Neste caso, o projeto será remetido á outra Ga
mara, quando êste tenha participado da sua elaboração e se
fOr também aprovado, pelos mesmos tramites e pela mesma
maioria, será enviado, como lei, ao Presidente da República
para a formalidade da promulgação.

§ 3.0 Considera-se aprovado o véto pela Camara que S8
.não pronunciar sôbre êle dentro de quatro meses da sessão
.ordinária em que lhe fór submetido, cabendo á outra Ga
mara pronunciar-se em igual prazo.

§ 4.0 No interregno das sessões legislativas, o véto será
·.comunicado á Delegação Legislativa Permanente, e esta o
publicará, convocan~o extraordinal'iame~teas GaD?-aras para
deliberarem sôbre ele, sempre que asSIm o conSIderar ne
,.cessário aos interesses nacionais.

§ 5.0 A sanção e a promulgação efetuam-se por estas
fórmulas:

1) - "O Poder Legislativo decreta e eu sanciono a se
,guinte lei":

2) - "O Poder Legislativo decreta e eu promulgo a se
;guinte lei".

Art. 51. Não sendo a lei promulgada dentro de 48 horas
pelo Presidente da República, nos casos do § 10 do art. 50,
o Presidente da Garoara que tiver decidido afina:l, a. pro
:mulgará, usando da seguinte fórmula: "O PreSIdente (da



-~28-

Gamara dos Representantes ou da. Camara dos'Estados) faz:
saber aos que a presente virem que o Poder LegislaLhro de
creta e promulga a seguinte lei ou resolução".

Art. 52. O projeto de lei, oriundo de uma Camara,.
emendado na outra, volverá á primeira, que se aceitar as
emendas, enviá-lo-á, modificado na conformidade delas, ao
Presidente da República. ~

§ 1.0 Se as emendas forem recusadas, o projeto volverá
á Caroara revisora; e se, nesta, obtiverem dois terços dos vo
tos dos membros deliberantes, considerar-se-ão mantidas, e
serão de novo enviadas com -o projeto, á Camara iniciadora.
que só as poderá rejeitar definitivamente pela mesma
maioria.

§ 2.° Nos projetos de lei de que tenha a prioridade a
Camara dos Representantes, será, pOl'ém, definitiva a deli
beracão desta, por dois terços de V<ltos, sôbre as emendas da~
Camara <los Estados.

§ 3.0 O projeto, com as alterações definitivamente ado
tadas, será submettido á sancão do Presidente da R.epública.

§ 4.° Os projetos de uma Camara, enviados á outra, serão,
pela primeira, submetidos diretamente á sancão do Presi
dente da República se não forem devolvidos, ou remetidos a
êste, dentro do prazo de seis meses de trabalho, sómente
prorrogável mediante deliberação da Camara iniciadora.

Art. 53. Se a.té 3 de novembro os projetos das lo8is anuais
de orçamento e fixação de fôrças, não tivel'em sido enviados
á sanção, o Presidente da República prorrogará, por decl'eto.
as mesmas leis, então vigentes, fazendo-as publicar de novo.

Art. 54. Os projetos rejeitados, ou vetados, não pode
rão ser l'eno"Vados na mesma. sessão legislativa.

Art. 55. Podem ser aprovados em globo os projetos de
códigos e de consolidação de d.ispositivos legais, depois de
revistos pelo Conselho Nacional e pela comissão técnica com
petente da. Camara respectiva, quando a mesma Camara'
assim deliberar por dois terços de votos.

Art. 56. Os projetos de lei serão apresentados com 8.'
respectiva. ementa, -enunciando, de fórma. sucinta, o seu
obJetivo, e sôbre êle deliberará a Assembléia.

Parâgrafo único. É vedado dispol' na mesma lei sÔbr~·
assunto que não tenha relação com o seu objeto principal.

CAPíTULO VI

DA FISCALIZACÃO FINANCEIRA

Art. 57. No orçamento se ineluirão discriminadamente:
na Despesà as importancias necessárias para ocorrer a todoS""
os servicos públicos; na Receita, além dos trihutose da:s:
rendas industriais e patrimoniais, o produto de operações
de credito de qualquer: natureza, bem como os saldos de de-
pósitos e fundos especiais. .

Parágrafo único. O Presidente da República. enviará á
Assembléia, dentro do primeiro mês da sessão anual, a pro
posta do orcamento•

.Art. 58. O orçamento da Despesa dividir-se-á em duas
partes". 11ma fixa""e outra variável, não podendo aqu~la ser
alterada senão em virtude de lei anterior, proibido em qual
quer caso o extõrno de verbas.

§ i.O A parte fixa compreenderá as despesas para. pa
gamento de pessoal do quadro de funcionários »úbUcos.•
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§ 2.° A parte variável obedecerá sempre á rigorosa es
·.pecialização, exceto em casos de exploração de serviços in
dustriais pelo Estado, na fôrma do disposto no art. 62, § 2-.

§ 3.° A lei ãe orçamento não conterá dispositivos estra
nhos á Receita prevista ·e á Despesa fixada para os serviços
·anteriormente criados. Não se inclue nesta proibição:

a) a autorizàção para a abertura de créditos suple
mentares e para operações de crédito como antecipação de
'receita;

b) a aplicação do saldo ou o modo de ocorrer ao
4eficit.

§ 4.° Não se criará encargo para o Tesouro Federal sem
-que a Assembléia autorize a abertura do crédito ou consigne
a verba respectiva no orçamento.

Art. 59. É vedado á Assembléia conceder créditos
'ilimitados.

§ i.O A abertura de crédito especial, OU suplementar,
depende de expressa autorização da Assembléia Nacional;
a dos extraordinários poderá ter lugar, de acõrdo com a lei
-ordinária, para despesas urgentes e imprevistas em caso de
calamidade pública, rebelião ou guerra.

§ 2.° 'Salvo disposição expressa em contrário, nenhum
crédito suplementar será aberto no primeiro semestre do
exercício.

Art. 60. É mantido o Tribunal de Contas, que acompa
nhará, dia a dia, diretamente, ou por delegações orgap.iza
das de acôrdc. com a lei, a execução orçamentária.

Art. 6:1. Os membros do Tribunal de Contas serão no
meados pelo Presidente da República, com aprovação da
Camara dos Estados, e terão as mesmas garantias dos Mi
nistros da Côrte Suprema.

Parágrafo único. O Tribunal de Contas terá, quanto á
organização de seu regimento interno, e de sua secretarIa,
as mesmas atribuições dos tribunais judiciários.

Art. 62. Os contratos que, por qualquer forma, interes
sarem imediatamente á Receita OU á Despesa, não serão defi
'Ilitivos antes do registo pelo Tribunal de Contas.

§ 1.° ,Será sujeito ao registo prévio do Tribunal de
Contas, qualquer ato de administração pública, de que -re
sulte pagamento a ser feito pelo Tesouro Nacional, ou por
conta dêste. .

§ 2.° Em caso de exploracão de serviços iIidustriais
pelo Estado, o registo prévio será feito em vista da especia
'lização de despesas, podendo a mesma especialização ser
motivadamente, .. e. sempre por decreto, alterada, no decurso
do exerclcio financeiro, procedendo-se, então, 11 novo registo
-e á publicação dos atos expedidos.

§ 3.° ~m todos os casos, a recusa de registo, por falta
'de saldo no crédito próprio ou por imputação a crédito im
próprio, tem caráter proibitivo; quando a recusa tenha ou
tro fundamento, a aespesa poderá efetuar-se por despacho
do Presidente da República, registo sob reserva do Tribu
-nalde Contas e recurso de ofício para a Assembléia Na-
cional. .

Art. 63. Caberá igualmente ao Tribunal, depois de or
ganizados oS respectivos processos, o julgamento das contas
,tomadas dos responsáveis por dinheiros e bens públicos.

Art. 64. A prestação anua de contas do Presidente da.
'República e dos Ministros de Estado será teita perante o
"Tribunal, que a enviará, com o seu parecer, á Assempléia.
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Nacional. Se, até um mês d-epois da abertura da sessão le
gislativa ordinária, as contas do exercício anterior não hou
verem sido remetidas ao Tribunal, fará êste a devida comu
nicação á Assembléia, para que tome as providências neces
sárias.

Art. 65. Será nulo o ato de emissão dos títulos de di
vida, ou de impréstimo, qu-e venha a ser realizado pela
União, Estados, Municípios ou Distrito Federal, quando o
serviço global de juros f3 amortização de toda a dívida pu
blica vier, assim, a exceder anualmente -á terça parte da..
receita -média dos impostos efetivamente arrecadados nos~
três últimos exercicios financeiros; ressalvadas as- opera-
ções de consolidação da divida flutuante anterior a esta
Constituil;ão, assim como as de conversão que reduzam os
encargos do mesmo serviço.

Em caso de guerra externa, a União poderá realizar
qualquer operação de crédito.

Art. 66. As dívidas provenientes de sentença judiciá-
ria serão pagas, á conta dos créditos orçamentários respe
ctivos, atendendo á ordem de !lpresentação nos precatórios:
revestidos de todas as formalidades.

TíTULO III

Do Poder Executivo

CAPITULO I

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 67. .o Poder Executivo será exercido pelo Presi
dente da República.

Ar t. 68. O Presidente governará por um quadriênio, e
não poderá ser reeleito senão quatro a:q.os depois de cessar
a sua função presidencial, qualguer que tenha sido a dura
ção desta.

§ Lo A eleição presidencial far-se-á trinta <lias antes de
terminado o quadriênio, ou sessenta dias depois de aberta
a vaga, }lor escrutín!o secreto e ~aioria de votos de um co
légio eleitoral especial.

§ 2.0 Compor-se-á o colégio especial de representantes
dos Estados, do Distrito Federal e do Território do Acre,
eleitos, cento e vinte dias antes do término de cada período
presidencial, mediante sistema proporcional por sufrágiq.
direto, igual, e secreto dos eleitores.

§ 3° Será eleito um representante por mil eleitores
alistados, em cada uma das circunscric;ões acima referidas,
exigindo-se dêsses representantes as condições de ele
gibilidade, e ficando sujeitos aos casos de incompatibilidade
eleitoral, estatuidos para os membros da C~mara dos Re
presentantes.

§ -i.0 São condições essenciais para ser eleito Presidente
da República; ser brasileiro nato; estar no gõsO dos direitos
políticos; ter mais de 35 anos de idade.

§ 5.° São inelegiveis para o cargo de Presidente da
República:}

a) os parentes consanguíneos .ou afins até o terceiro
grau, do Presidente que estiver em exercício na época da<
eleição ou que -não houver delxado o e:x:ércício da Presi
dência pelo menos um ano antes da eleição;
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b) os Ministros, os Gover.naaores de Estado, os Chefes
dos Estados Maiores do Exército e da Armada e os Coman
dantes de Regiões Militares, titulares dos mesmos cargos,
ainda que licenciados, um ano antes da eleiçao;

c) os substitutos eventuais do Presidente da República,
que t~nhalll exercido o cargo, por qualquer tempo, dentro
de seIS meses imediatamente anteriores á eleição.

§ 6.° A eleição do Presidente da República será reali
zada nas Capitais dos Estados e do Território do Acre e nO
Distrito Federal; terá seu processo e apuração a cargo da
Justiça Eleitoral, nos têrmos da lei, devendo em caso de em
pate ser declarado eleito o mais velho.

§ 7.0 Decorridos sessenta dias da data fixada para a
posse, se o Presidente, por qualquer motivo, não assumir o
cargo, o Tribunal Superior da Justiça Eleitoral declarará
a vacancia dêste, e promoverá logo nova eleição.

§ 8.° Em caso de vaga, o successor eleito exercerá o man
dato por quatro anos a contar da data da posse, que deverá
ter lugar dentro de sessenta dias da proclamação do eleito.

§ 9.° No impedimento ou na falta do Presidente, serão
chamados sucessivamente a e'ltercer a Presidência o Presi
dente da Camara dos Estados, o da Caroara dos Represen
tantes e o da Côrte Suprema.

Art. 69. Ao empossar-se no cargo, o Presidente pro
nunciará, em sessão da. Assembléia Nacional, ou, se ela não
estiver reunida, ante a COrte Suprema, êste compromisso ~

"Prometo cumprir com lealdade a Constituição
e as leis do País, promover o bem geral da República,
sustentar-lhe a união, a integridade e a indepen
dência ...

Art. 7-0. O Presidente terá o subsídio fixado pela As
sembléia Nacional.

Art. 71. O Presidente, sob pena de perda do cargo, não
poderá sair do território nacional para o estrangeiro, sem
permissão da Assembléia Nacional, ou da Delegação Legis
lativa Permanente, se aquela não estiver funcionando.

CAPlTULO TI

DAB A'mmUlçõEB DO P1\BSIDENTE DA 1\EPtíBLlCA

Art. n. Compete privativamente ao Presidente da
República:

i O, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;
20, expedir decretos, e regulamentos para fiel execução

das leis, ouvido préviamente o Conselho Nacional;
30, nomear e demitir os Ministros de Estado e o Pre

feito do Distrito Federal, observado quanto a êste o dis
posto no a.rt. 134.

40, perdoar e comutar, mediante proposta dos órgãos
administrativos competentes, penas criminais, exceto nos
casos de crimes funcionais;

50, dar conta anualmente da situação do país á Assem.
bléia Nacional, indicando-lhe, por ocasião da abertura da
sessão legislativa, as providências e reformas que lhe pare
cerem necessárias;
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6°, en.tabolar & manter relações com os Estados est.1'8.n
geiros;

7°, celebrar convenções e tratados internacionais sem-
pre ad referendum. da Assembléia Nacional; ,

8°, exercer a chefia suprema de todas as fÔrças mili
tares da União, administrando-as por intermédio dos órgãos
do alto comando;

9°, decretar, autorizado pelo Poder Legislativo, a mobi
lização da.s fôrças armadas;

10, declarar a guerra depois de autorizado pelo Poder
~egis.Iativ.(), e, se êste não se achar. funcionando, proclamar
unedlatamente o estado de guerra, em caso de invasão ou
agressão estrangeiras;

:11, fazer a paz, ad refere'!}dum do Poder Legi!lativo;
12, permitir, mediante autorização do Poder Legis

lativo, a j>assagem de fôrças estrangeiras pelo térritór-io na
oional;

i3, intervir nos Estados e neles executar a intervenção,
nos têrmos desta Constituição;

:14. decretar o estado de,_ sitio, dó acOrdo com o ar..
figo i88; -

15, prover os cargos federais, observadas as normas ex..
pressas llesta Constituição e nas leis respectivas.

PaJ."ágrafo único. Cabe também aG Presidente da Repú...
blica, pl'ecipuamente, mas não .privativamente, fazer exe..
cutar as leis federais.

eAPtTULO m

DA llESPONSABILI1)ADE DO PRESIDENTE

Art. 73. São crimes de responsabilidade os atos dI)
Presidente da República, por éle pessoalmente praticados.
ou ordenados por escrito aos Ministros de Estado e defini
dos em lei, que atentarem contra:

a) a existência política da União;
b) a Constituição -e a ferma de Govêrno Fooeral;
c) o livre exercício dos poderes políticos;
4) o gOso ou e~ercrcl0 legal dos direitos políticos, so-

ciais ou Individuais;
e) a segurança interna do pais:
f) a probidade da administração:
(1) a guarda ou cmprêgo legal dos dinheiros públicos;
h) as leis orçamentárias.
Art. 7". O Presidente da República será processado e

Julgado nos crimes comuns pela COrte Suprema, e, nos de
responsabilidade, por um Tribunal Especial, compGsto de
nove juizes, sendo três Ministros da COrte Suprema, três
membrcs da Camara dos Estados e três membros da Camara
dos R-epresentantes, sob a presidência do Presidente da
COrte Suprema, que terá somente voto de desempate.

§ 1.0 Far-se-á a esoalha dos juizes do Tribunal Espe
cial por ,sorteÍ'o, dentro de cinco dias úteis depo-is de de
cretada a acusação n-os têrmos dQ ·parágrafo quarto, ou. no
caso do § 6°~

§ 2.0 A denúncia será oferecida ao Presidente da Côrte
Suprema, que -convocará I:GgO a Junt:a Especial à~ Investiga
cão, C'omposta da Pr.esi>dente do TrIb:mal SuperIor à-e Jus
tiça Eleitoral. do Presid~nte dQ TrIbunal de Contas e do
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Presidente do Tribunal de Circuito. ou, em sua falta. do
.Presidente do Tribunal de Relação do Districto Federal.

§ 3.° A Junta apreci'ará sumariamente a plausibilid~de
da imputação; procederá, a seu critério, a investigação sôbre
.os fatos arguidos e, ouvido~o denunci:ldo. apresentará á
-Garoara dos Representante's um relatório com os documen
tos respectivos.

§ 4.° Presente 'O relatório da Junta comas documentos,
ou a r.epresentação do Conselho Nacional no caso do art. 80,
§ 1°, á Caroara dos Representantes, esta, dentro de 30 dias, e
sob parecer da comissão competente, decretará, ou não, ·3
acusação '8, no caso afirmativ·o, ordenará a transmissão de
todas as peças, ao Presidente do Tribunal Especial, para
() devido processo e julgamento.

§ 5.0 Decretada pela Camara dos Representantes a
acusação, o Presidente da República ficará, desde logo,
afastado do e:x;ercício de ·seu cargo.

§ 6.° Caso a Camara dos Representantes não se pronun
cie sôbre a acusação no prazo fixado no § 4°, o Presidente da
Junta remeterá cópia do relatório e d·ocumentos ao Presi
dente da Côrte Suprema, para que promova a formação do
Tribunal Especial, e êste decrete, ou não, a ·acusação. e, no
caso afirmativo, efetue o processo e julgamento da de
núncia.

§ 7.0 O Tribunal Especial aplicará somente a pena de
perda do cargo e inabilidade, até o máximo de cinco anos,
para {) exercício de qualquer função pública, sem prejuízo
das ações civis e criminais cabíveis contra o culpado.

C~4..PtTULO IV

OOS MI1NISTROS DE ESTADO

Art. 75. O Presidente da República será auxiliado
pelos Ministros de Estado, presidindo cada qual um dos
Ministéri.os, em que se dividir a administraçã01 federal.

§ f.o São {londições para nomea.cão de ~inistro: s~r
brasil-eiro nato; estar no gôzo dos direltos polít.1cos; t.er ma1S
de 25 anos de idade.

§ 2.0 Os Ministros serão assistidos pelo Conselho Ka-
cional.

Art. 76. Além das atribuições que a lei ordinária. fi
xar, competirã aos Ministros:

a) subscNlver os atos do President.e da República; .
b) expedir instruções para a boa execuçao das leiS e

regulamentos;
c) a·presentar ao Presidente da República., e remeter

a todos os membros da Assembléia Nacional, no- primeira
mês de sessão 'Ordinãria desta, o relatório dos serviços de
seu Ministério no ano anterior;

d) comparecer á Camara dos Representantes nos casos
e para os fins desta Constituição, art. 35;

e) submeter ao exame da Asse~bléa NacÍC:mal, no ini
cio de sua reunião anual, demonstraçao da recelta e despesa
-do penúltimo exercício, dos seus Mini~térios. relativ~s .aos
Gtos não resultantes de ·ordem do Presldente da Rep~hca;

f) organizar as propostas dos orçamentos respectlvos.
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. Parágrafo único. Ao Ministro da Fazenda compete OI."
gamzar a proposta geral do -orçamento da Receita e Despesa,.
com os -el~mentos próprios '8 00 fornecidos pelos outros Mi
nistério.s .

. .Art. 77. São crimes de responsabilidade os atos dos
MImstros atentatóri()s das disposiçõesorQamentárias, res
pondendo cada um pelas despesas de sua pasta, e {) da Fa
zenda, também pela arrecadação da receita.

§ 1.0 Nos crimes comuns ~ de responsabilidade serâ(J
processados e julgados pela Côrte Suprema, e nos'crimes:
conex?s com os d-o Presidente da República, PeI-o Tribunal
EspeCIal.

§ 2.0 Os Ministros são responsáveis pel'Os atos que'
subscreverem, ainda que conjuntamente com o Presidente
da República, ou por ordem dêste.

Art. 78. Os Deputados da Cámara dos Representantes,
nomeados Ministros de Estado, não perdem o mandato, sen
do substituídos, na mesma Camara, enquanto ex,erçam o
cargo, p-elos suplentes respectivos.

CAPíTULO V

DO CONSELHO NACIO:NAL

Art. 79. O Conselho Nacional, com séde na Capital da
Republica, tem por objectívo o estudo técnico dos problemaS'
nacionais e compõe-se de dez membros, sendo oito civis, um
oficial general, do Exército, e outro da. Armada.

§ 1.° Os membros do Conselho Nacional serão no
meados, pelo: Presidente da República, com aprovação da
Garoara dos Estados, dentre os brasileiros natos, não meno
res de 35 e não maiores de 65 anos, de reconhecida pro
bidade e sólido preparo técnico, preferindo-se que tenham
prática doe govêrnej e administração.

~ 2.° Os membros d·o Conselbo serão nomeados por dez.
anos, renovando-se por metade de cinco -em cinco anos.
Dentre os primeiros nomeados serão designados, por sor
teio, os que devam funcionar apenas por cinco anos.

§ 3.0 Os membros do Conselho gozam de imunidadeSr
estão suj.eitos aos impedimentos dos Deputados (art. 31), e
têm vencimentos irredutíveis.

§ 4.0 Os .oficiais do Exército e da Armada., nomeados
para o Conselho Naciooal, serão transferidos para a reserva.

Art. 80. Ao Conselho Naeional compete:
1} 'Por proposta do Executivo, ou sem ela, elaborar

quaisquer projetos de lei, regulamentos, decretoe OU instru
cões, para boa aplicação e execução d~ !Constituição e das
demais leis;

2) emitir parecer SÔbre os projetos de lei de iniciativa
do Poder Executivo, inclusive orçamento da receita e des
pêsa;

3) opinar sôbre os projectos dos regulamentos a expedir
pelo Poder Executivo,;

4) examinar, ,secretamente, os tratados e convênios in
ternacionais, e- sugerir. antes de serem enviados á AS$em
bléia Nacional, alterações, rejeição ou aprovação;

5) opinar, previamente, sôbre fixa.cão de tarifas adua
neiral:, ferroviárias, postais, telegráfica e telefônica,.. e de
remuneração 4e se~iços públicos executados por Adminis-
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tração ou por -concessão; sÔbre preços de fornecimentos su-
jeitos ao monopólio, SÔbre alteração ou criação de imposto.,.
de vencimentos, de emolumentos e custas;

6) propor ao Govêrno, mediante reclamação fundamen
tada dos interessados, a anulação de atos de autoridades ad
ministrativ.as, .quando praticados contra a lei, ou por al~
gum abuso ou desvip de poder, e opinar sôbre os casos con
gêneres, sempre que a iniciativa parta de qualquer dos po-
deres políticos; . -

7) emitir parecer sObre qualquer assunto a requisicão-·
do Poder Executivo ou co Poder Legislativo;

8) conceder licença 'aos seus membros, nos têrmos da1!l
leis em vigor;

9) organizar o seu R.egimento Interno e a sua Secretaria..
dependendo, porém, de lei especial qualquer augmento de
despesa.

§ 1.° 'O Conselho poderá também representar á Assem
bléia Nacional contra o Presidente da República e os Mi-
nistros de Estado, afitI) de lhes ser instaurado processo de:
responsabilidade, apresentando logo os documentos em que,
se funde a acusação. Nesse c~o, não se procederã á inves
tigação do art. 74 § 3°.

§ 2.° O Conselho Nacional atendeT'á., também, a consul
tas dos poderes locaes, transmitidas por intér-medio do Mi-
nistro do Interior, quando, envolvam, a juízo dêste, matéria.
relevante.

Art. 81. Fica facultado ao poder público competente
proceder sem o parecer do Conselho, nos caSOE em que êste··
é exigido, se não fô,r apresentado c.entro de trinta dias.

Art. 82. Os Ministros de Estado são obrigados a pres
tar ao Conselho todas as informações que êste solicitar 50--
bre assuntos de sua competência.

CAPíTULO VI

DOS CONSELHos TÉCNICOS

Art. 83. Cada Ministério será assistido por um ou mais
conselhos técnicos, de aceôrdo com os assuntos especializados
de sua competêneia administrativa.

§ 1.0 Serão criados, forçadamente, os conselhos técnicos
seguintes: da Produção, dos Transportes, c.o Trabalho, da
Indústria, do Comércio, das Fillanca~, da Jwtica, de Diplo-'
macia e Tratados da Defesa Nacional, da Educação, da Saúde'
Pública. -

§ 2.0 As questões relativas á organização política, li,
organização social e á organização econômica deverão ser 
presentes aos conselhos técnicos que tiverem relação com as
mesmas, em reuniões coletivas, na forma que a lei ordinári&..
determinar, constituind.o, então, os Conselhos Gerais.

Art. 840 Os Conselhos Gerais (Conselho- Geral de Orga
nização Política, Conselho Geral de Organização- Social e
Conselho Geral de Organização Econômica) são órgãos con
sultivos da Camara dos Representantes e do Conselho Na-
cional. -

Parágrapho único. Os Conselbo Técnieos são órgãos
consultivos dos respectivos Ministérios, sendo vedado .a um
Ministro tomar deliberação .que tenha merecido parecer:
.contrário, unanime, do Conselho.
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Art. 85. A lei ordinária regulará a constituição e o
.ãunccionamenlo dos Conselhos T-écnico5 e dos Conselhos
-Gerais.

Parágrapho único. Os Conselhos Técnkos serão consti
tuídos, em melade, de elementos representativos das reais
.atividades do pab, e de llotória eomJ)etêneia.

CAPíTULO VU

DOS FUNCIoNÁRIos PÚBLICOS

Art. 86. Os cargos públicos são acessíveis a todos os
-.brasileiros, sem distlncão de sexo ou estado civil, observa
das as condições que a lei estatuir.

Art. 87. Os funcionários públicos, nOrmeac,os em vir
tude de concurso de provas e em geral depois de dez anos
oe efetivo exercício dos seus cargos, sÓ poderão ser cíestituí
-dos em virtude de sentença judicial ou mediante prooesso
administrativo, regulado por lei e no qual lhes será assegu
rada .plena defesa.

Art. 88. A Assembléia Nacional votaNí o Estatuto dos
Funcionários Públicos, obedecendo ás seguintes bases, desde
Já em vigor: .

1°, o quadro dos funcionários públicos compreenderá
-.todos quantos exerçam cargos ,públicos permanentes, men
lcionados discriminadamente na lei respectiva... seja quãl fôr
a forma do seu pagamento;

2°, a primeira investidura nos postos de carreira das
repartições administrativas e nos demais que a lei deter
minar, terá lugar depois c.e exame médico que verifique a
aptidã9 física do candidato é demonstração .de capacidade
em concurso de prova;

3°, as promoções serão feitas, dentro de sessenta dias
de ocorrida a vaga, alternadamente, por antiguidade e por
merecimento, sob proposta de -Comissão Disci.plinar e de
Promoções, constituida, por metade, mediante sufrágio en
tre os funcionários;

4°, a invalidez, para o exercício do cargo, determinará êl
-aposentadoria ou jubilação, que, nesse caso, depois de trinta
anos de serviço ,público efetivo, será concedida eom os ve~

·cimentos integrais do cargo exercido há mais de dois anos;
5°, o prazo para concessão da I1oposentadoria, com venei

:mentos integrais, poderá ser, excepcionalmente, reduzido a
'25 anos, nos casos que a lei determinar;

t)0, os funcionários qUe contarem menos de dez anos de
eletivo serviço, serão conservados enquanto bem servirem;

7°, ° funcionário que contar setenta e cinco anos de
idade, será compulsoriamente aposentado, nos têrmos da lei:

8·, os proventos da aposentadoria ou jubilação nunca
excederão aos vencimentos da atividade;

9°, todo funcionário público terá direito a recurso con
l.ra decisão disciplinar, e nos casos determinados, á revisão
do processo em que se lhe imponha penalidade.

Art. 89. Os servidores da União, de qualquer cate
goria, que não fizeram parte dos quadros dos funcionários,
,desde que contem mais de dez anos de exercício efetivo, em
serviços públicos de caráter permanente, terão direito ás
-garantias e vantagens dos funcionários, pela fo-rma decla
rada em lei.
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Parágrafo único. Aos funcionãrios dos Estados, do·
Districto Federal e dos Municipios, serão extensivos, na
parte que lhes forem aplicadas, as bases do Estatuto dos
Funcionários Públicos, de que trata êste artigo.

Art. 9(}~ Semp.re que a União, os Estados e os Muni
cípios forem condemnados em ações de ressarcimento de dano
causado por abuso ou excesso de poder, é obrigatório o'
exercício de ação regressiva contra o funcionário ou auto
ridade culpada. O Ministério Público, sob pena de responsa~

bilidade, e nos têrmos das leis, intentarã a ação cabíveL_
Art. 91. É vedada a acumulação de cargos públicos

remunerados da União, dos Estados, e dos Municípios.
§ LO Excetuam-se os cargos do magistério e técnicos,

que poderão ser exercidos cumulativamente, ainda que por
funcionário administrativo, desde que haja compatibilidade
dos horários de serviço.

§ 2.° As pensões de montepio poderão ser acumula
das, uma com outras, ou com os proventos do exercício de'
cargo público; mas, as vantagens da inatividade não o po
derão ser, salvo no limite fixado em lei, ou se se tratar de
cargos cuja. acumula{;ão fór permittida.

§ 3.° É permitido o exercício de comissão temporária,
ou de confiança, decorrente do próprio cargo ou da mesma
natureza dêste.

§ 4.° As regras do presente artigo estendem-se aos
cargos em empresas ou institutos mantidos pelo poder pú
blico ou de que êste designe administrador.

Art. 92. Aplicam-se aos funcionários das Secretarias
e Cartórios dos Tribunais e Juízos, e do Tribunal de Contas,
assim como aos serventuários e funcionários de Justicar
as nomas dêste titulo, ressalvados os dispositivos especiais
desta Constituição a êles referentes.

Art. 93. Os funcionários civis, eleitos para cargo legis
lativo, não reassumirão suas funções administrativas no in
terregno das sessões, percebendo, então, somente o orde
nado':a. que têm direito.

TiTULO IV

Do Poder Judiciário

CAPíTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 94. O Poder Judiciário é exercido pela Côrte Su-
prema, T·ribunais de Circuito, Tribunais e Juizes militares
e eleitorais, mantidos pela União; Tribuna.is de Relação,_
juizes de direito, tribunais do juri e outros tribunais e juizes
inferiores, mantidos pelos Estados.

Parágrafo único. A União organizará e manterá a. jus
tiça do Districlo Federal e dos tel'ritórios.

Art. 95. Sempre que al)lícarem leis dos Estados, os
Juízes e Tribunais federais consultarão a jurisprudência._ dos·
tribunais respectivos. As justiças dos Estado~ atenderao á
Jurisprudência dos trihunais federais, quando mterpretarem:.
leis e atos da. União.

Art. 96. Os juízes togados gozarão das garantias se-
guintes ~
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a' vitaliciedade, não perdendo o cargo sinão em virtude
··de sentença, exoneração a pedido, aposentadoria voluntária
ou compulsória, aos 75 ano~ para os Ministros da Côrte Su~
prema e do Supremo Tribunal Militar e dos outros tribu
·naís federais, e, aos 70 anos, para os juízes singulares'

b) inamovibilidade, salvo remoção a pedido, por'pro
moCão aceita, QU por decisãÇ) de dois terços dos juízes efeti
vos da Côrte Suprema, atendendo ao interesse público;

c) irredutibilidade de vencimentos, sujeitos, todavia,
..aos impostos gerais.

Parágrafo único. Os juízes aposentados compulsoria
lllente, por motivo de idade, terão direito aos vencimentos
integrais de seus cargos.

Art. 97. Os cargos judiciárIos, excéto os dos Tribunais
":Eleitorais, ainda que o titular se ache em disponibilidade,
,são. incompatíveis com outra qualquer função de caráter
pútllico, salvo o magistério superior. .A violação dêste pre
«leito importa na perda do ca·rgo judiciário e de todas as van
tagens correspondentes.

Art. 98. É vedado aos magistrados ter atividade polí
::tlco-partid·aria.

.Art. 99. Compete aos tribunais:
a) organizar seus regimentos internos e dos juízos sin

gulares a êles imediatamente subordinados, assim como seus
~art6rios, secretarias, e mais serviços, propondo ao Poder
Legislativo competente a criação ou supressão de empregos

>e ~s vencimentos respectivos;
b) licenciar seus juízes, assim como os magistrados a

êles imediatamente subordinados, e os respectivos serven
tuários e mais auxiliares da justiça, nos têrmos da lei;

c) prover á substituição interina dos juízes, serveI;lLuá
rios e mais auxiliares de Justiça, licenciados ou impedIdos.

Parágrafo único. Os regimentos 90S Tribunais regula
'rão:

a) nomeação, substituição e demissão dos funcionários
de suas secretarias, ou cartórios, observados os pri!l,cípios

··estabelecidos nesta Constituição;
b) as condições e OS prazos das eleições dos presidentes

e vice-presidentes respecti,yos; _
c) a ordem de julgamento das causas, de sorte que se

observe, em cada espécie, tanto quanto possível, a pre.cedª,ll
"cia cronológica..

Art. 100. E vedado ao. Poder Judiciário tomar conhe
~imento de questões exclusivamente políticas.

Art. 101. O pronunciamento de inconstitucionalidade
de lei, ou ato do Govêrno, terá lagar somente pelo voto ex

..'})resso da maioria absoluta. dos juizes do tribunal. .
. Art. 102": Nenhuma percentagem será concedid;l a ma-
gistrado pela cobrança de qualquer divida fiseal.

Art. 103. O juízo arbitral terá lugar nos casos e pela
f6rma que as leis ordinárias autorizarem.

Art. 104. Para dirimir questões entre patrões e empre
~.-gados, poderá a lei federal instituir juntas de conciliação e
arbitrngem, atribuindo plena eficiência -ás suas decisões, res
salvado o disposto no art. 105 .

.Art. 105 • .As decisões de autoridades, ou tribunais ad
-ministra:tivos organizados sem as garantias e formalidades
.desta Constituição, não excluem a apreciação, no juízo co
mum competente, da prova produzida SÔbre matéria de fato

te da interpretação da lei aplicável.
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CAPíTULO II

DA CÔRTE StJl>1lE1\lrA

Art. 106. A Côrte Suprema, com séde na Capital da
;República e jurisdição -em todo o terr:it6rio nacional, ocm-
,llor-se-á de onze Ministros. = -

Parágrafo único. O número de ministros será irredu
tível, poc.endo, todavia, ser aumentado, por lei ordinária, até

.quinze, sob proposta da Côrte Suprema.
Art. 107. Os Ministros da Côrte Suprema serão nomea

.·dos pelo Presidente da República, com aprovação da Camara
dos Estados, dentre os brasileiros natos, de notável saber ju
.rídico e reputação ilibada, alistáveis !lomo eleitores, com
mais de 35 anos. e menos de 65 anos de idade, não se aplican
do, porém, esta última restrição, quando a nomeação recaia

,·emque já faça parte da magistratura. '-
Parágrafo único. Pode a lei ordinária, por proposta da

··Côrte Suprema, dividir a mesma Côrte em camaras ou tUl'
.mas, e distribuir entre estas, ou aquelas, o julgamento dos
feitos de sua competência.

Art. 1.08. Nos crimes de responsabilidade, os Ministros
·.da Côrte Suprema serão processados e julgados pelo Tribu
.nal Especial, a que se refere o art. 74.

Art. 109. Á COrte -Suprema compete:
i 0) processar -e julgar originariamente:
a) O Presidente da República e os Ministros da Côrte

.Suprema, nos crimes comuns: b) os Ministros de Estado, o
Procuraoor Geral da República, os membros dos tribunais
federais, e da Relação dos Estados, do Tribunal de Contas e
,do Conselho Nacional, õs Embaixadores e Ministros diplomá-
ticos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade; c) as
~ausas e conflitos entre a União e os Estados, ou entr-e ês
:tes: d) as causas e rêclamações entre nações estrang~iras
..e a União, ou os Estados; e) os conflitos de jurisdição entre
tribunais federais, entre êstes e o dos Estac.os ~ entre juizes
ou tribunais de Estados diferentes; f) a -extradição de crimi
-nosos, pedida por outras nações, e a homologação de senten
ças estrangeiras; g) as ações rescisórias' dos seus acórdãos;

,.h) o habeas-corpus, se o paciente fôr, ou o constrangimento
alegado proceder de tribunal, funcionário ou autoridade,
cujos atos estejam sujeitos imediatamente á jurisdicão da
COrte: se se tratar de crime sujeito a essa mesma jurisdição
em primeira ou em única instancia; se houver perigo de se
consumar a violência antes ,que outro juiz ou tr.ibunal co
nheça do pedido; i) o mandado de segurança contra atos do

'Presidente 'da República e ministros de Estado; j) as reola
'macões contra a inobservancia dos dispositivos da Consti
tuição, em qualquer tribunal, ou por parte de qualquer tri
bunal, federal ou local, ou em juízo inferior depois de desa
'tendida pelo tribunal respectivo, sempre que a matéria não
possa vir a ser apreciada em recurso; nes~es casos, será ou-
vido apenas o presidente do mesmo Tribunal, no ·prazo que o
relator fixar, cabendo á COrte Suprema. determlnar todas e

".quaisquer providências necessárias;
2° julgar:

I - os embargos:
a) nas causa~, excedentes da alçada legal, resolvidas por

.juízes e tribunais federaes; b) ás decisões dos tribunais de
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circuito, sôbre mandado de segurança, quando envolverem.
questão constitucional; c) ás decisões do Tribunal Superior
de Justiça Eleitoral no caso do art. i18 § iO; d) ás decisões.
dos juizes e trihunais estaduais, ou dos tribunais de circuito,
opostos pela Fazenda Nacional, como terceiro prejudicado e
nos casos do art. 111 § 2°; e) ás suas próprias decisões nos·
casos de sua competência originária, e nos de recurso ex
traordinãrio, eI!.l que a lei os admitir;

II - em recurso extraordinário, as causas decididas
pelas justiças estaduais, em única ou em última instancia:

a) quando se questionar sôbre a vigência, ou a 'Validade
em face d.esta Constituição, oU sôbre a aplicação de leis fe
deraes, e a deci~ão do tribunal local lhes fôr contrária; li)
quando se contestar a validade de leis, ou atos, de gover
nos locais, em fáce desta Constitui~ão, oU de leis federais,
e a decisão dos tribunais locais julgar válidos os atos, ou:
leis impugnadas; c) quando houver diversidade de interpre
tação definitiva da mesma lei federal entre- dois ou mais:
tribunais de Relação, ou entre um dêsses tribunais e a pró
pria COrte Suprema, ou outro tribunal federal, ou entre de
cisões de um mesmo tribunal.

Parãgrafo único. Nos casos de n. 2, lI, c) o recurso,
poderá também ser interposto pelo Presidente de qualquer
dos tribunais de que se trate, ou :Q.elo Procurador da Repú-
blica. .

rIr - Em recurso ordinário, as decisões sôbre habeas
corPU$.

Art. 110. Cabe ao Presidente da Côrte Suprema con
ceder ea:eqlUltu,r a cartas rogatórias de justiças estrangeiras..

CAPíTULO III

DOS TRmUNAES E JUíZES tNFERIORES

Art. l. 11. Compete aos Tribunais de Circuito:
1) Rever, a favor dos condenados, nos casos e pela f6r

ma que a lei determinar, os processos findos em matéria.
criminal, inclusive as militares, li requerimento do senten
ciado, ou de qual.quer pessoa, e do Pl'ocu~dor Geral da.
República.

2) Julgar, em apelação ou agravo:
a) as causas propostas pelo Govêrno da União, ou Fa-

zenda Nacional;
b) as causas em que alguma das partes fundar a ação,

ou â defesa, direta e exclusivamente, em gis'Positivo desta
ConstituiçãO;

c) as causas propostas contra o Govêrno da União. ou
a Fazenda Nacional, ou em que esta intervenha a qualquer'
título, e as que se fundarem -em concessão ou contrato da
União;

d) os litígios entre um Estado e habitantes de outro;
e) as causas entre Estado estrangeiro e pessoa dõmici

liada no Brasil;
f) aS causas movidas por estr.ang-eil'Os, com fundamento

em convenções· ou tratados da União;
g) as questões de direito marítimo e navegação, no

oceano, noS rios e lagos da República, OU aérea, ou refe
Nntes a embarcações de alto mar, ou de navegação inter
estadual, e a aeronaves;



- 24:1.

h) as questões de direito criminal, ou privado, inter
nacional e as que se fundarem, direta e exclusivamente. em
convenções ou tratados internacionais;

i) os crimes políticos, ou contra serviços ou inlerêss~s
da União, ressalvado o disposto no art. 118, h;

j) os habeas-corpus, quando se tratar de crime dn alf
nea i ou quando a coação provier de autoridade federal;

l) os mandados de .segurança contra atos de autoridades
federais.

§ 1. o As causas a que se referem. todas as letras do
artigo antecedente são processadas e julgadas, no civel, em
primeira instancia, pelo Juiz de Direito d'Os Feitos da Fa
zenda, ou onde não o houver pelo que, na capital do Estado
for compet.ente para julgar as Causas contra a Fazenda es
tadual; no crime, em primeira instancia, Por um ou maiR
juizes de Direito das Varas Criminais da Capital do Estndo,
e ,em todos os casos com assistência do respectivo Procura
dor da República.

I§ 2. <> O disposto no presente artigo, letra c), não exclue
a competência dos Tribunais de Relação para os recursos nos
processos das falências e dos demais feitos, a que a Fazenda
Nacional conoorra como credôra, ou em que tenha outro
interêsse secundário.

. § 3. o A lei poderá ampliar a competência dos Tribunais
de 'Circuito aos casos do art. -109'.

Art. 112. A lei ordinária determinará as condit;úes de
nomeação dos juízes dos ti'ibunais federais inferiores, sem
pre mediante concurso e sujeitas á aprovação da Caroara.
dos Estados.

CAPíTULO IV

DA J'USTIl;:'~~ MILl'l'Al\

A'tt. 113. Os militares e assemelhados terão fôro e!lpe
cial nos delitos miEtar,es definidos em lei.

Este fôro poderá excepcionalmente ser extensivo ao~

civis, nos casos definidos em lei, para repressão de crime"
contra:a segurança ~xterna do país, ou contra as instiLuil:t"'l\
militares.

Art. 114. A lei regulará também a jurisdição <los j uf1.C'R
militares e a aplicação das penas da legislação militar. em
tempo de guerra, ou na zona de operações, durante gt'avc
comoção intestina.

Art. 115. O foro militar compõe-se do Supremo Tri
bunal Militar e de outros juízes e tribunais inferiores, orga
nizados na forma da lei.

Art. 116. A inamovibilida<le dos magistrados militares
não exclue a obrigação de acompanhar as fôrças junto ás
quais tenham de servir.

CAPíTULO V

DA JUSTIÇA ELEITORAL

Art. 117. A Justiça Eleitoral, Com funções administra
tivas e contenciosas, terá por órgãos: o Tribunal Superior,
na Capital da República; um Tribunal Regional, na Capital
de ca<la EstadG, na do Território do Acre e no Distrito Fe
deral; e JuIzes :singulares nos lugares e com as atribuiçõe~

VOLUME XI :16
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que .a lei designar, além das juntas especiais admitidas no
art. 118, § 20

•

I§ 1. o O C6digo Eleitoral regulará a organização dos
juizes e tribunais -a que se refere êste artigo.

§ 2. o O Tribunal Superior será presidido pelo Vice
Presidente da Suprema Côrte, e os Regionais pelos Vice
P.residentes dos Tribunais da Relação .ou ond-e houver mais
d-e um Vice-Presidente pelo Juiz mais antigo do mesmo
Tribunal. .

§ 3. o O Tribunal Superior, além de s,eu President~, com
por-se-á de Juíz:es efetivos -e substitutos escolhidos do modo
seguinte:

a) um têrço, sorteado dentre os Ministros da Côrte Su
prema;

b) outro têrço, sorteado dentre os d,esembargadores do
Distrito Federal;

c) o têrço restante, nomeado pel() Presidente da Repú
blica, dentre seis cidadãos de notável saber jurídico e repu
tação ilibada, indicados pela COrta Suprema,. que não sejam
pela lei declarados incompatíveis.

§ 4. o Os Tribunais Regionais eompOr-se-ão por pro
~esso idêntico, sendo um têrco dentr~ os desemba:rgadores
da respectiv.a séde; outro, dentr,e 'os juizes de direito da
mesma, e o restante nomeado pelo Pr-esidente da República
sôbre Qroposta do respectivo Tribunal.

§ 5. o Se o número de juízes não fóI' exatamente divi
sível por três o Tribunal Superi,or de Justiça Eleitoral de
terminará a distribuição entre as categori'as acima determi
nadas de sorte que .caiba ao Presidente da República a de
signação da minoria.

§ ,6. o 'Os membros dos Tribunais Eleitor.ais servirão por
dois anos, pelo menos, obrigatoriamente, salvo excusa con
cedida nos têrmos da lei, pelo Tribunal Supel"ilor, e gosarâo
das garantia:s do art. 96, letl'as b, c.

\§ 7. o Gabem a juízes locais vitalicioes, segundo a lei de
terminar, as funções -de juiz ,eleitoral. com jurisdição plena.

Art. 118. A' Justiça Eleitoral, que terá competência
privativa naseleicões federais,~sta:duais € municipais, ca
berá:

a) org,aniz,ar a divisão eleitoral da União e dos Estados
só podendo alterá-la, quinquenalmente, salvo em caso de
modificação na divisão judiciária ou administrativa do Es
tado, ou Território, e em consequência d~sta;

b) fazer o alistamento;
c) adotar e propor as providências necess:árias para

que as eleições se realizem no tempo e ;na forma determi
nados em lei;

d) fixar as datas das eleições ordilltári~s ou extraordi
nárias, quando não determinadas nesta Constituição, ou na
dos Estados, de maneira que Se efetuem, quanto possivel,
nos últimos ou nos primeiros meses dos períodos gover,na~
mentais; .. .

e) resolver sôbre casos de inelegibilidade e incompati-
bilidade; . .

f) conceder h,abeas-eorpus em mat~rla eleItoral; _
g) proceder á apuracão <ios sufrágIOS e á proclamaçao

dos eleitos;
11,) processar e·julgar os delitos eleit0!-'3es . _ .
§ 10 As decisões do Tribunal Su~erlOr sao. lrre~orrI

veis, salvo quando pronunciarem a nuhdade, OU lUvahdade,
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-de ato ou lei, em face da Constituição Federai, caso em que
haverá recurso para a Côrt€: SUIJrema .

. §. ~.o Sôbre. e~eiçõe.s municipais, os Tribunai~ Regionais
deCIdIl'ao em ultIma mstancia, eX'leto r.as casos do § 10
em que cabe recurso para a Corte Suprema assim como
nos do § 4°. A lei poderá. organizar juntas especiais de três
membros, p~ra, apuração das eleições municipais, contanto
que, em maIOrIa, se componham de juízes tog-ados .

.§ 3,0 Em relação ás eleic5es federais e"" estaduais, in
ClUSIVe de governadores, dar-se-á recurso ddo decisão final
dos Tribunais Regionais, para o Tribunal Superior sobre
proclamação de eleitos. '

§ 4,0 Em todos os casos, caberá recurso da decisão do
Tribunal Regional, para o Tribunal Superior quando não
observada a jurisprudência deste mesmo Tribunal.

§ 5.° Ao Tribunal Superior compete regular a forma e ú
processo dos recursos, para ele interpostos, nos casos acima
determinados.

Art. 119. Os magistradso em função nos Tribunais Elei
Lorais poderão, por motivo de acúmulo de se1'viç·os, ser licen
ciados, durante o biênio obrigatório, pelos tribunais ordiná
rios de qUe façam parte, sem perda de quaisquer vantagens.
cont.inuando, todavia, a .funcionar nas causas que já tenham
examinado, como relatores ou revisores, e a tomar parte nas
deliberações de caráter administrativo.

CAPiTULO VI

DO MI~ISTÉRlO PÚBLICO

Art. 120, O Ministério Público será organIZado ntt5 Jus
tIças da União por leis federais e, nas dos EstUdos pelas
respectivas Assembléias legislativas.

§ 1.0 O Chefe do Ministério Público Federal nos juízos
comum;, é o Procurador 'Geral da República, de livre no
meação e demissão do Presiàente da República, aprovada
pela Camara dos Estados, com os mesmos requisitos dos Mi
nistros da Curte :Suprema e iguais vencimentos.

§ 2.° A nomeação do Procurador Geral da República po
derá recair num dos Ministros da Cõrte Suprema, dispen
sando neste caso, a aprovação da Camara dos Estados,

§ 3.° Quando a Corte i3uprema, no julgamento ele algum
feito declarar. inconstitucional o disposilivo de lei ou ato
gove~namental, incumbe ao. ~l'ocurador , Geral da- Rep~bl.ica
comunicar, conforme a e.speme, ao Presldente da RepublI~,a,
ou :lo Governador d( Estado, <:: ao PreSidente da Assemb~eIa

Nacional, ou da AssembMia Legislativa Estadual, a deCIsão
tomada. _

§ 4.0 Os membros do Ministério Público Federal _serao
nomeados mediante concurso de provas e s6 perder~o os
cargos por sentença, ou decreto fundamentado do PreSIdente
da República, precedendo propost~ do Pr~curador Geral, ou
processo administrativo em que sejam OUVI?OS., , ,

Art. 121. O Ministério Público nas J~stlças ~fl!Itar e
Eleitoral será organizado nos termos das leIS espeCIaIS res
pectivas, quet ambé?l .~isporão sôbre os procuradores ge
rais, nessas mesmas JustIças.
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OA.PíTULO vrr

DA JUSTIÇA DOS ESTADOS

_Az:t. ~~'. Cabe aos Estad,?s f!!-zer a divisão e a organi
zaçao JudIcI.arIas dos seus terrItórIOs e nomear os juízes que
as preencham, observados os dispositivos dos arts. 96 a 105,
desta Constitu.ição, adaptados aos princípios segumtes:

Cf) investidura nos primeiros graus, medIante: concurso
de provas, organizado pelo Tribunal da Relação, sendo a clas
sificação, sempre que possível, em Hstlt tríplice;

b) investldura nos graus slJperiores, mediante acesso.
metade por antiguidade e metaae por merecimento, J:'essal-
vado o disposto no §50; .

c) remoção, ainda que por mudança daséde <:lo juízo, ex
clusivamente a pedido do pr6prio juíz, ou pelo voto de daí!>
terços dos juízes ~fetivos do Tribunal da Relação, em virtude
de interêsse Dúblico, ou por acesso, se o juiz o aceitar;

d) inalterabilidade da divisão e da organização judiciá
rias estabelecidas, antes de cinco anos, salvo proposta do Tri
bunal da ,Relação;

e) inalterabilidade do número de Juízes do Tribunal da
Relação, salvo proposta do mesmo Tribunal;

f) fixação dos vencimentos dos desembargadores dos
Tribunais de Relação, em quantia não inferior ao que per·
cebam Os secretários do Estado; dos juízes, das capitah;,
pelo menos em dois terços dos desembargadores; e dos d~

mais juízes, com diferença não excedente a 30 % de uma ca
tegorIa para outra;

g) competência privativa do Tribunal da Relação para o
processo e julgamento dos juízes inferiores, nos crimes co
muns e nos de responsa·bilidade;

h) organização do Ministério Públieo com as formali
dades e garantias dÇl art. 120 desta Constituição.

§ 1.0 Nos casos de promoção por antiguidade, .decidirá,
:r>reliminarmente, o Tribunal da Relação, em escrutínio se
creto, se deve ser proposto O juíz mais antigo; e se três
qnartos dos votos forem pela negativa, proceder-se-á á vo
tação sõbre o imediato em alltiguidaàe, e assim sucessiva
mente até se fixar a indicação. Serão aposentados os juj~es
que o Tribunal, por essa forma, 3e recusar & indicar par&. fi.
promoção.

§ 2.0 Os Estados poderão manter a justiça de paz .eletiva
fixando-lhe a competência, ressalvado recurso de suas d~
cisões para juíz togado.

§ 3.0 A idade da aposentadoria .comI?ulsória po<'l:e:r-eÍ. ser
reduzida até 60 anos para os juízes IO~ls d~ prImeIra lllS
tancia, e a da primeira nomeação, até 25 anos.

§ 4.° Na composição dos tribunais superiores poder~o
ser reservados lugares, não excedentes de um quinto do nu
mero total, para serem preenchidos' por advo~dos, ou mem
bros do Ministério Público, de distinto mereCImento, ~entre
uma lista tríplice, organ,izada pelo T·ribunal· de Relaçao, ou
mediante concurso, conforme a letra a.
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TíTULO V

Da organização dos Estados, dos Territórios e do
Distrito Federal

Art .. 12:). Cnda Estado reger-se-á pela Constituição e
pelas leIS que' adotar, respeitados os princípios seguintes:

a) a forma republicana federativa'
b) independência, limitação e har~onia de poderes'
c) temporariedade das funções eletivas, limitadas ao~

mesmos prazos dos cargos federais análogos. excluir:!n n re
eleição de governadores e prefeitos;

d) autonomIa do~ Município~ nos termos do art. 127;
e) possibilidade de reforma constitucional e compe

tência da Assembléia Legislativa para decretá-la.
Parágrafo único. A especificação dos princípios acima

enumerados não exclue a observancia de qualquer preceito
explícit.o ou implú:ito na Constituição.

Art. j24. É vedado aos Estados e Municípios emitirem
títulos ou contraírem empréstiD"lc de qualquer natureza, in
terno ou externo, sem permissão da Camara dos Estados, a
quem incumbe observar nesta matéria as seguintes dispo
sições:

a) a permIssao para o empréstimo será solicitada.
mediante uma exposição de motivos que o justifiquem, e a.
sua aplica~ão será logo depois relatada, minuciosamente, á
Camara pelo devedor, pena de se lhe negar no futuro outras
permissões;

b) nenhum empréstimo novo se permitirá antes da
amortização de metade do último empréstimo contraído,
saldo se se destinar a serviços ou obras, de caráter repro
dutivo, que possam garantir os meios necessários á liquida
ção total dos respectivos compromissos;

c) são vedados os empréstimos para cobertura de d 1

{icit orçamentário;
Art. 125. Fica instituído um Registro Federal de Dí

vidas, ao qual compete:
a) registar todas as dívida.;; estaduais e municipais;
b) verificar os pagamentos dos juros e amortizações

respectivas;
c) communicar á Camara dos Estados a móra e quais

quer eventualidades verificadas nesses pagamentos;dr transmitir á Camara dos Estados, quando ttver co
municação dos interessados, ou comunicar-lhe ex-o{{icio,
quaisquer atrazos ocorridos nos pagamentos ao funcionalis
mo dos Estados e Municípios, especialmente aos Membros do
Poder Judiciário, bem como o atrazo de mais qe 6 meses
no pagamento de contas e dívidas flutuantes;

e) apresentar, anualmente, á Camara dos Estados um
relatório circunstanciado de todos os orçamentos dos Esta
dos e Municípios e de suas dívidas qualquer que. seja a sua
procedência. a sua natureza e o seu valor;

f) exigir dos Estados e Municípios as informações de
que necessitar.

Art. 126. Os Estados e Municípios são obrigados a
comunicar, dentro de 60 dias, todas as ocorrências que in
teressem. nos têrmos do artigo ::.nterior. ao Regislo Fp.deral
de Dívidas. No caso de móra em tais comunicações perdem
o direito de contraír novos empréstimos.
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A.rL. 127. ~ assegurada a autonomia dos Municípios em
tudo o que disser respeito ao seu peculiar interêsse.

§ 1.0 Além de outros negócios, que forem e!'õpecificados
nas constituições e leis estaduais, são do peculiar interêsse
dos Municípios:

g.) a decretação das leis de sua particular organização;
b) a eleição do Prefeito, como titular do Poder Exe

cutivo, e dos Vereadores das respectivas Camaras Municipais;
c) a decretação dos impostos que lhes pertençam, bem

como a arrecadação e aplicação de suas rendas.
§ 2.° O Prefeito poderá ser de nomeaçã9 do Govêrno do

:E4stado no Município da capital, bem como naqueles ond.e o
Estado custeie serviços municipais, garanta empréstimos
públicos ou constrúa OU administre estabelecimentos hidro
minerais.

~6,.rt. 128. Os Estados poderão intervir nos Municípios
para pÔr em ordem as suas finanças, quando se verificar
deficit orçamentário cor·respondente a um quinto ou mais de
sua receita durante três a'I).Os consecutivos, OU falta de pa
gamento de sua dívida fundada dois anos consecutivos, ob
servadas, como forem aplicaveis, as normas do art.12.

Art. 129. A fusão, ou o desmembramento, dos Muni
cípios, OU a mudança de sua séde, póde ser promovida, e terá
de ser aprovada, pela m.aiol.'ia dos eleitores do Município, OU
do Distrito, interessado, e confirÍnada por lei do Estado.

Parágrafo úntco. No caso de desmembramento,' a lei
estadual regulará a distribuição dos encargos financeiros.

. Art. 130. Os Estados poderão criar órgão de assistência
~écnica aos Municípios e ~ verificação das suas finanças.

Art. 131. CQnstituirão territórios nacionais, o do Acre,
e quaisquer outros qu~ pertençam ou venham a ,pertencer á
União, por compra, cessão, eonvenção de limites, ou outro
mei.o legal de aquisição.

,Art. 132. Logo que tiverem população suficiente para
eleger dois Deputados, e recursos capazes de assegurar o
funcionamento normal dos serviços públicos necessários re
conhecidos pelo Poder Legislativo Federal, os Territórios
serão, por lei especial, erigidos em Estado.

Art. 133. A lei assegurará a autonomia dos Municípios
em que se dividir·em os Territórios.

Art. 134. O Distrito Federal é administrado por um
Prefeito, de livre escolha do Presidente da República, Com
aprovação da Camara dos Estados, e demissível ad nutum,
cabendo as funções deliberativas a uma Camara Municipal,
eletiva. As fontes de receita do Distrito Federal são as
mesmas que competem.aos Estados e Municípios, caben.Qo
lhe todas as despesas de caráter local.

Art. 135. Para os efeitos da secção do Poder Judiciário
equiparam-se o Distrito Federal e os Territórios aos Esta
dos, salvo o disposto no art. 91, parágrafo único.

TíTULO VI
Dos direitos e deveres

CA;PtTULQ I

DA NACIONALIDADE E DA CIDADANIA

L'\.rt. 136. l3ão brasileiros:
a) OS nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro,

não residindo êste a serviço do govêrno do seu puís;
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b) os filhos de brasileiro, ou brasileira, nascidos no es
trangeiro, estando seus pais a serviço do Brasil, e, fora deste
caso, se, ao atingirem a maioridade, optarem pela naciona
lidade brasileira;

c) os estrangeiros que já adquiriram a nacionalidade bra
sileira em vixtude do ar.t. 69, ns. 4 e 5, da Constituição
de 24 de fevereiro de 1891; •

d) os eslrangeiros por outro modo naturalizados.
Art. 137. Perde-se a nacionalidade:
a) por naturalização em país estrangeiro;
b) por aceitai;ão, sem licença do Presidente da Repú

blica, de pensão,emprõgo ou comissão remunerada, de go
vêrno estrangeIro;

c) pelo cancelamento da naturalização, provando-se em
processo administrativo que a atividade social ou política,
do naturalizado é nociva ao interesse nacional.

Art. 138. São eleitores os brasileiros, de um e de outro
sexo, maiores ou emancipados, na fórma da lei civil, regu
larmente alistados.

§ 1.° Não podem ser alistados:
a) Os qUe não saibam ler e escrever, como a legislação

eleitoral exigir;
b) as praças de pret das fôrças armadas e das polícias

estaduais;
c) os mendigos;
d) os religiosos de ordens monásticas, companhias, con

gregaçõ~s ou comunidades de qualquer denominação, sujei
tos a voto de obediência, regra, ou estatuto ·que implique re
núncia da liberdade individual;

e) os que estiverem, temporária ou definitivamente,
privados dos direitos políticos.

Art. 139. O alistamento eleitoral e o voto são obrigató
rios, salvo para os maiores de 60 anos, sob as sancões que a
lei determinar. .

Art. 140 _ Suspende-se ou perde-se a cidadania nos casos
seguintes: .

§ 1.0 Suspende-se:

a) por incapacidade civil absoluta;
b) pela condenação criminal, passada e.m julgado, ~n

quanto durarem seus efeitos;
c) pela isenção obtida, por motivo de conviccão cientí

fica, filosófica, moral ou religiosa, de algum dos onus ou
serviços exigidos pelas leis da República;

d) quanto ãos deveres, por incapacidade física.
§ 2.0 Perde-se:
a) nos casos do art. 137; .
b) por MeHação de título nobiliário, ordem honoríflC:l

ou condecoracão, não compreendidas as distinções conferidas
como reconhecimento, ou prêmio, de serviços á ciência ou
á humanidáde, ou em guerra com o estrangeiro.

§ 3.0 A lei estabelecerá as condições de reaquisição da
ci<ladania.

Art. iH. São inelegíveis:
1) Em todo o território da União: a) o Presidente da

República os Governadores, os Interventores <los Estados
nomeados' n()s casos do art. 12, o Prefeito do Distrito Fe-
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deral, os Governadores dos Territórios e os Ministros de Es
tado, até um ano depois de cessadas definitivamente as res
pectivas funções; b) Os chefes do Millistério Público· mem
bros do Poder Judiciário, inclusive das Justiças Eleitoral e
Militar, os membros do Tribunal de Contas e os Chefes e
Sub-chefes do Estado Maior do Exército eo~ Armada; c) os
parentes, até o 3° grau, inclusive os afins, do Presidente da
República, até um ano depois de haver êste definitivamente
deixado as suas funções, salvo, para a Assembléia Nacional,
se tiverem sido deputados anteriormente á eleição daquele,
ou o forem quando esta se realizar; d) os qUe não puderem
ser alistados eleitores.

2) Nos Estados, no Distrito. Federal e nos Territórios:
a) os secretários de Estado e Os chef~s de Polícia, até um
ano após cessação definitiva das respectivas funções; b) os
comandantes de fôrças do EJ.:ército, da Armada ou da Polí
cia alí existentes; c) os parentes, até o 3° grau, inclusive os
afins, dos Governadores e Interventores dos Estados, do Pre
feito do Distrito Federal e dos Governadores dos Tcrritô
rios, até um ano após definitiva cessação das respectivás
funções, salvo, quanto ás Assembléias Legislativas, ou á Na
cional, a exceção da letra c) do n. 1.

3) Nos Municípios: a) os Prefeitos; õ) as autoridades
policiais; c) os funcionárias do Fiscq; rL) os parentes, até
o 3° grau, inclusive os afins, dos Prefeitos, até um ano após
definitiva. cessação das respectivas funções, salvo, relativa
mente aos Conselhos e ás Assembléias Legisiativas, ou á Na
cional, a exceção da letra c) do n. 1.

ll4.:PtTVW Ir

DECLARAÇÃO DE DIREITOS E DEVERES

Art. 142. Assegura-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no país, a inviolabilidade dos direitos concernentes
á liberdade, á subsistência, á segurança individual, á pro
priedade, nos têrmos seguintes:

1) - Todos são iguais perante a lei.
02) - Não se reconhecem f6ros de nobreza nem prIVi

légio de nascimento, sexo, classe social, riqueza, crenças re
ligiosas e idéias políticas. Não se criarão títulos nobiliários.

3) - Ninguém será obrigado a fazer, ou deixar de fa-
zer alguma coisa, sinão em virtude de lei.

4) - A todos cabe o direito de prover á próPria subsis
tência, e de csua família, mediante trabalbo honesto, compa
tível com sua capacidade. O Poder Público deve amparar,
na f6rma da lei, os que estejam involuntariamente em ip
digência.

5) - A todos facilitará o Estado a. educação neces
sãria.

6) - A lei e Q ato administrativo não prejudicarão o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgad;l.

7) - E' assegurado o livre exercício de qualquer pro
fissão, observadas as prescrições de lei atinentes á capacidade
técnica e ao interesse público.

S) - A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém
aí podendo penetrar, de noite, sem consentimento do mora
dor, sinão para acudir a vítimas de crimes ou desastres, nem
de dia, sinão nos casos e -pela fórma presc.!itos em lei,
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9) - Ninguém s€!'á prêso, anão ser em flagrante delito
ou por ordem escrita da autoridade competente nos casos
expressos em lei. '

10) -:.. A pessoa detida, ou presa, será, dentro em 24
horas, apresentada ao juiz competente, que, se não houver
ordem ou decisão judicial anterior, manterá, ou relaxará a
detenção ou prisão, dentro de 72 horas. Se mantiver a pri
vação da liberdade, o jui:, dará, incontinenti, ao prêso, nota
<:le culpa, contendo o motlvo da coação e os nomes das teste
munhas. O prazo fixado para apresentação dos detidos, ou
presos, fora da séde da comarca, ou têrmo, será razoavel
mente ampliado pelo juiz, em provimento geral, atendendo ás
distancias e aos meios de transporte. Êste dispositivo não se
aplica ás prisões de cal'áter militar.

11) - Ninguém fical'á preso, se prestar fiança idônea,
nos casos qUe a lei estabelecer.

12) - Aos acusados se assegurará ampla defesa, com os
meios e recursos a ela essenciais.

13) - Não haverá fôro privilegiado nem tribunais de
excecão; admitem-se, porém, juízos especiais em razão da
natureza das causas.

14) - Ninguém será processado, nem sentenciado sinão
em virtude de lei anterior ao fato arguido, na f6rma por ela
regulada e por autoridade competente. ~-\o acusado Se faculta
preferir a aplicação da lei ulterior.

15) - Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente.
16) - Não haverá pena' perpétua, nem de banimento e

de mort.e, ressalvadas, quanto a esta, as disposicões da le
gislação militar, em tempo de guerra com o estrangeiro.

17) - Kenhum juiz poderá negar proteção ao direito
de alguém por motivo de omissão na lei. Em havendo, de
vel"á decidir, por analogia, pelos princípios gerais de direito
ou por equidade.

18) - Não poderá arguir a inconstitucionalidade da lei,
ou do ato governamental, quem l·he houver sofrido a apli
cação por mais de um ano.

19) - A lei assegurará aos necessitados assistência ju
diciária gratuita com isenção de sêlos, ta.'\:as, emolumentos
e custas processuais.

20) - Não será. concedida a Estado estrangejro a extra
dição por crimes de opinião ou políticos.

21) - Por motivo de conviccões científicas, filC!,sóficas.
políticas. morais ou religiosas, ninguém será privado de
qualquer dos seus direitos.

22) - E' inviolável a liberdade de conciência e de cren
ça e garantido. o livre exercício dos cultos religiosos, no que
não contravenham á ordem pública e aos bons cosiumes.

23) - E' livre a manifcstacão do pensamento, indepen
dente de censura, sob a responsabilidade de cada um pelos
abusos que cometer, não sendo permitido o anonimato, e
sendo assegurado o direito de resposta. .

24) - E' inviolável o sigilo da correspondêncm.
25) - E' permitido, a quem quer que seja, representar,

por petição, aos poderes públicos, e denunciar abusos das au
toridades.

26) - E' garantido o direito de propriedade, salvas ;ls
restrições ao seu exercício, impostas por lei, no interesse
coletivo. A desapropriação por utilidade públi.ca far-se-á nos
têl"mos da lei mediante prévia e justa indenização. Ficará
sem efeito a' desapropriacão decretada que se não realizar



- 250-

dentro de doze meses, s6 podendo ser renovada se fôr logo
paga a indenização devida. Em caso de perigo iminente. como
guerra OU comoção intestina, poderão as autoridades com
petentes usar da propriedade particular até onde o bem pú-
blica o exija, ressalvado o direito á indenização ulterior. ,

27) - Os inventos industriais pertencerão aos seus au
tores, a quem a lei garantirá privilégio temporário ou con
cederá prêmio razoável, quando haja conveniência de vulga
rização dos inventos.

28) - A propriedade das marcas, de indústria e co
mércio é tambem assegurada nos termos da lei.

29) - Aos autores de obras literárias e artísticas é as
segurado o direito exclusivo de reproduzí-Ias pela imprensa,
ou por qual,quer outro processo. Êsse direito se transmitirá
aos herdeiros dos autores, pelo tempo que a lei determinar.

30) - Em tempo de paz, salvo as exigências de passa
porte quanto a ingresso de estrangeiros, e as restrições da lei
ordinária, qualquer pessoa poderá entrar no território na
cional ou dêle sair.

31) - Os tributos de natureza fiscal s6mente por lei
especial serão instituidos ou majorados; as multas poderão
ser estabelecidas nos regulamentos quando a lei as autorize
e lhes determine os limites. .

32) - Nenhum imposto, salvo o de renda, gravará di
retamente a profissão de escritor, jornalista ou professor.

33) - Dar-se-á habeas-corpus, sempre que alguém so
frer, ou se achar ameaçado, de sofrer, em sua liberdade,
violência, ou coação, por ilegalidade ou abuso de poder.
Nas transgressões disciplinares não terá cabimento o habeas
corpus.

34) - Com o processo do habeas-corpus, dar-se..:á, em
todo o país, mandado de segurança a quem tiver direito,
certo, liquido e incontestável, lesado ou ameaçado de lesão,
por ato da autoridade pública, manifestamente inconstitu
cional ou contrário á lei. A. autoridade responsável será
sempre ouvida, com sua defesa, no prazo de cinco dias, e
da decisão cabero recurso voluntário, que não teoo- efeito
suspensivo quando a decisão fôr favorável ao impetrante.

Parágrafo único. Caberá o remédio processual, insti
tuido por êste número, a quem estiver em condições idên
ticas á de outro litigante que baja obtido o pronunciamento
judicial definitivo da inconstitucionalidade da lei ou de ato
do Executivo.

Art. 143. Sempre que Se tornar necessário, nas expedi
ções militares, hospitais, penitenciárias ou outros estabele
cimentos oficiais, será permitida a assistência religiosa, sem
coação ou constrangimento nem onus para os cofres pú-
blicos. -

Art. 144. A ninguém se privará do tempo preciso, para
a satisfação dos seus deveres religiosos, atendidas as obriga
ções dos serviços a seu cargo.

Art. 145. Os cemitérios terão caráter secular, e serão
administrados pela autoridade municipal, ficando livre a
todos os cultos religio,sos a prática dos respectivos ritos em
relação aos seus -crentes. Ficam 'ressalvados os cemitérios já
mantidos pelas associações. religiosas, sujeitos, porém, á fis
calização das autoridades competentes.

Art. 146. Somente aos brasileiros se ,asseguram os di
reitos:
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a) de votar e ser votado para o provimento de cargos
públicos ·eletivos;

b) de exercer funcções públicas, salvo de natuI"t::za tecni
ca, para as quais poderão ser contratad·os ·estrangeiros;

. c) de exercer, com ~esponsabilidade principal e de
or1'entação, a imprensa noticiosa ou política;

d) de reunirem-se, sem armas, em logradouros públicos
não podendo a polícia intervir sinão para assegurar ou res':
tabelecer a ordem ou para pr·evenir que seja perturbada; .

e) de exercerem profissões ditas liberais.
. Art. 147. É mantida a instituição do Júri, com a orga

nIzação e as atribl;li9ões que a lel ordinária lhe dér, assegu
rados sempr,e o SIgIlo ·das vo·taçoes e a plenitude da defesa
dos r~us. Ser~, porém, de sua competência o julgamento
dos crImes de Imprensa e dos políticos, ·exc·eto os eleitorais.

Art. 148. A União poderá expulsar do território na
oi,onal os estrangeiros perigosos á ordem pública ou nocivos
aos interesses do país.

Art. 149. A ·especificação dos direitos, garanti,as e de
veres expressos nesta Constituiçã{) não exclúe outros, resul
tantes do regime e dos principios que ela adota.

CAPITULO III
DA ORDEM ECONÔMIICA E SOCIAL

Art. 150. A ordem eC'onômica deve ser organizada con
f()rme os principios da justiça e as nec·essidades da vida na
cional, visando propordonar a todos uma existência dígna
do homem. Dentro dêsses limites é garantida a liberdade
econômica.

Art. 151. A lei federal r·egulará o aproveitamento das
minas e demais riquezas do ·sub-s01o, que dependerá, nos
casos determinados, de licença ou conc·essão do poder com
petente.

§ 1.0 A licença ou concessão será conferida exclusiva
mente a brasileiros e .a ,emprêsas organizadas no Brasíl, res
salva<las ao proprietári{) respectivo, preferência ou coparti
cip.ação nos resultados.

§ 2.° A lei regulará a naciona.lização progressiva das
minas e quedas de água julgadas básicas ou essenciais á de
fesa ,econômica ou militar da Naçã{).

§ 3.° O aproveitamento das águas públicas e da energi-u
hidráulica, dependerá de licença ou concessão do poder
público que sObre as mesmas tiver jurisdição, observadas
as normas gerais da lei f.edera.I.

§ 4.° As minas e demais riquezas d~ sub-solo. bem
como as quedas de água, cou".tituem propriedade distinta
do solo. . -

Art. 152. A União poderá assumIr, ,em lei -especial por
motivo de interesse público, o monopólio d-e determinada in
dústria ou atividadeeconOmica, asseguradas as indenizações
devidas conforme o art. 142, n. 26, e ressalvados os servicos
públiC{)s municipalizados, ou da competência dos poderes
locais.

Art. 153. Aquele que, por cinco· anos contínuos,
sem oposição, nem reconheciment.o de domínio alheio,
ocupar um trecho de ter;ra, até 50 .. hectares de superfície,
ou o mantiver cultivada, adquirirá a propriedade plena do
solQ, mediante sentença declaratória do juiz competente,
regularmente transcrita.
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Art. 154. A lei promoverá, por medidas adequadas {I

fomento da economia popular e o desenvolvimento do ~é
dito.

Art. 155. É proibida a usura. Considera-se usura a
oobrança de juros, inclusive comissões, que ultrapassam o
d1obro da taxa legal. A lei ~stabelecerá as p,enas dêste crime.

Parágrafo único. Na legislação bancária será estabele
cida a nacionalização progressiva dos bancos de depósito.

Art. 156. A l~i isentará de penhora a casa de pequeno
valor, ,em que reSIda o dev,edor, com sua família, se não
tiver outros bens, assim como os prédi(}s rurais também de
pequeno valor, quando proporcionem a subsistência do deve
dore sua famma - ressalvados ()oS' casos de garantia real
prestada para a construção de casa, ou para aquisição do
imóvel, ou em data anterior a 'esta Constituição.

Art. 157. A lei federal regulará a revisão, baseada em
índices 'econômicos, das tarifas d,e concessionários de ,servi
COS públicos, para que ,os lucros, por ,estes obtidos, não ex
cedam á justa retribuição do capital.

Art. 158. As heranças até o valor de dez contos de réis,
na linha direta ou entre cônjuges, serão livres de quaisquer
impostos de transmissão.

Art. 159. A lei prom.overá o amparo da produção 'e es
tabeleoerá as c·ond'içoos do trabalho. na cidade e nos cam
pos, tendo em vista a p~otecão social do trabalhador e os
inter,e::ls·es eoonômicos do país.

Parágrafo único. Na legislação sôbre o trabalho ser;;')
observados os s~guintes preceitos, desde já em vigor, além de
outras medidas que visem melhorar .as condições do trabalha
dor: a) igual salário para igual trabalho, sem distinção de
sexo, idade ou .estado civil; b) salário mínimo capaz de satis
fazer, conforme as condições d-e cada região, .as necessidades
no'l'mais de um trabalhador chefe de família; c) jornada r'!e
trabalho diário não excedente de oito horas; d) J)roibição do
trabalho a menores de 16 a.n05 e trabalho noturno 'e em in
dústri,as insalubres a menores de 18 anos; e) férias anuais
remuneradas; f) assistência ao trabalhadorenfermQ bem
como á gestante operária; g) seguro obrigatório contra a
velhice, doença, desemprêgo, risoos e acidentes do trabalho
e em favor da maternidade; k) direito de gréve Dacífica; i)
indenização de um mês de ordenado ou salário por cada
ano de servioo ao operário demitido sem processo por ~rime
previsto em lei; j) contrato coletivo de trabalho; k) regula
mentação de todas as profissões no seu exercício.

Art. 160. A polftica rural será orientada no sentido da
fixação do homem do campo a bem do desenvolvimento eco
nômico do país, devendo a lei dispôr de modo geral sôbr'e a
colonização e {l aproveitamento das terras púl::!Iicas sem
})rejuízo das iniciativas d.os poderes locais coordenados
com ias diretrizes estabelecidas pela União, ass,egurada sem
pre preferência ao trabalhad-or nacional.

Art. 161. A lei atenderá aos interess,es nacionais no
sentido de assegurar a assimilação dos imigrantes.

Art. 162. É garantida a cada individuo, e a todos que
exerçam a mesma .profissão, a liberdade de união 1?ara a de
fesa das condições do trabalho e da vida econômIca e cul
tural.
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_ § 1.0 :1\.5 associações profissionais, bem como as conven
coes coletIvas que celebrarem, na forma da lei serão re-
conhecidas para os devidos efeitos. '
. § 2.° Nenhuma associação profissional será dissolvida,
mdependente de deliberação própria, a não ser por sen
tença judicial.

Art. 163. A lei orgacica de imprensa estabelecerá re
~as espe~iais relativas ao trabalho dos redatores, operá
rIOS e maIS empregados, garantindo-lhes a estabilidade, fé
rias e aposentadoria.

Art.. 164. A lei fixará oS tributos, tendo em vista os
seus fundamentos de ordem econômica e social, relativas á
renda ou lucros dos contribuintes; a valorização dos bens,
por fôrça de melhoramentos, realizados pelo Poder Público;
a retribuiç5.o de serviços efetuados, ou de vantagens conce
didas pelo mesmo Poder; á segurança e á validade das tran
sações; ao amparo da produção nacional; e á defesa da or
dem interna e do bem público em geral.

Art. 165. No caso de valorização de imóvel por motivo
de obras públicas, poderá ser parcialmente cobrado o custo
destas pelo ramo da administracão que as tenha efetuado,
mediante tributação especial.

Art. 166. A assistência social incumbe à. união. c, de
acôrdo com as normas fundamentais E:stabelecidlls na lei
federal, aos Estados e aos Municípios, com os seguintes obje
tivos:

a) velar pela saúde pública, promovendo o amparo aos
desvalidos, criando us ne~essários serviços técnicos, bem
como estimulando os serviços sociais existentes e procuran
do coordenar as suas finalidades;

b) incentivar a educação;
c) amparar a maternidade e a infancia;
d) socorrer as famílias de prole numerosa;
e) proteger a juventude contra o abandono físico, moral

e intelectual;
f) adotar medidas tendentes a restringir a mortalidade

e a morbidade infantis;
g) adotar medidas de higiene social e impedir a pro

pagação das doenças transmissíveis;
h) cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra

os venenos sociais.
Parágrafo único. Incumbe obrigatoriamente á União a

profilaxia da lepra.

CAPíTULO IV

DA FAMÍLIA E EDUCAÇÃO

"\rt. 167. A família, constituída pelo ca5umonto indis
solúvel, estã sob a proteção especial do E!;tndo.

Art. 168. O casamento será. civil, e gratuita a sua cele
bração e respetivo registo.

Parágrafo único. O casamento poderá ser validamente
celebrado pelo Ministro de qualquer confissão religiosa,
previamente registado no juízo competente, d~pois de ~e
conheciàa a sua idoneidade pessoal e a conformIdade do rIto
t'espetivo com a ord~m pública e os ?ons costum.es...,o
processo de habilitaçao obedecerá ao dlSpvSto na leI l?lVl•.
Em todos os casos, o casamento somente valerá depOIS de
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averbado no Registo Civil. A lei estabelecerá penalidades
para a transgressão os preceitos legais atinentes á cele
bração do casamento.

Art. 169. Aos contraentes é obrigatória a prova prévia
de exame de sanidade física e mental, segundo os moldes da
eugenia, estabelecidos em lei federal.

Art. 170. É livre o ensino em todos os graus, observa
das as normas da legislação federal, mas os exames finais
do ensino secundário e do superior serão prestados em ins
titutos oficiais ou reconhecidos pelo Govêrno Federal, na
forma da lei e onde não houver instituto oficial. ..

Art. 171. O ensino religioso será de frequência faculta
tiva e ministrado de acõrdo com os princípios da confissão
religiosa do aluno, manifestada pelos pais ou responsáveis,
constituindo matéria dos horários n~s escolas públicas pri
márias, secundárias, 'ProfiSSIOnais e normais.

Art. 172. O ensino primário é obrigatório, inclusive
para os adultos e os cégos, abrangendo o ensino profissional.

--\1'1. 173. O plano nacional de educaoão somente poderá
ser modificado de seis em seis anos.

Art. 174. É vedada a dispensa de provas escolares de
habilitação, determinadas em leis ou regulamentos espe
ciais.

Ar1. 175. Nos institutos oficiais ele ensino, o provi
mento dos cargos do magistério se fará sempre por concur
so de pro'ls. oOs professores, assim nomeados, são vitalí
cios e terão vencimentos irredutíveis, s6 perdendo seus car
gos em virtude de senten(:oa judiciária.

Ar1. 176. Com os serviços de educaoão, inclusive auxÍ
lio a estudantes de capacidade excepcional, que dele necessi
tarem, a União, os Estados, o Distrito Federal e o~ MuniCÍ
pios dispenderão, anualmente, nunca menos de 10% da im
portancia dos impostos arrecadados.

Ar1. 177. É garantida ampla liberdade de cátedra.
Art. 178. Os estabeleclToentos particul8.re~ 1b educa

ção primária ou profissional, oficialmente consitlerados idô-
neos, serão isentos de qualquer tribu10 _ .

Art. 179. A educação moral e cívica, a educação física,
a higiene e os trabalhos manuais constituem matérias obri
gatórias em todas as escolas, exceto nos cursos superiores.
Nas escolas primárias é, ainda, obrigatório o ensino do idio
ma nacional e de noções de geogroafia e história do Brasil.

CAPíTULO V

DA DEFESA NACIONAL

Art. 180. Todas as questões relativas á defesa nacional
serão estudadas e coordenadas pelo Conselho Superior de
Defesa Nacional e pelos órgãos especiais criados para aten
der ás necessidades da mobilização nacional.

§ 1.0 O Conselho Superior será presidido pelo Presi
dente da República e dele farão parte os Ministros de Es
tado, o Chefe do Estado Maior do Exército e o Chefe do Es-
tado Maior da Armada. . .

§ 2.0 A -organização, o funcionamento e a cOID"petên~Ia do
Conselho Superior serã6 regulados em lei.

Art. 181. Incumbirã ao Presidente da Rep11blica a dI
reção política da. guerra, sendo as operações militares da
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competência e responsabilidade do Comandante ou Coman
dantes em Chefe do Exércit9 ou dos 'Exércitos em campanha
e dos das Fôrças Navais.

Parágrafo único. A declaração do estado de guerra im
plicará a suspensão das garantias ,-constitucionais que pos
sam prejudicar direta ou indiretamente a segurança na
cional.

Art _ 182. A~ fôrças armadas são instituições nacionais
permanentes e, dentro da lei, essencialmente obedientes aos
seus superiores hierárquicos. Destinam-se a garantira se
gurança externa da Nação, as instituições constitucionais e a
ordem legal. _

_-\rt. 183. Todos os brasileiros são obrigaaos, na fórma
que a lei estabelecer, ao servico militar e a outros encargos
necessários á defesa da P-átriae das instituições, e, em caso
dê mobilização, serão aproveitados conforme as suas apti
dões, quer nas fôrças armadas, quer nas organizações do
interior. As mulheres ficam excetuadas do serviço militar.

§ 1.0 Nenhum brasileiro poderá exercer direitos polí
ticos ou função pública, sem provar que está quite com as
obrigações estatuídas em lei para com a defesa nacional.

~ 2.° Todú o brasileiro Df> idadE, do serviço militar será
obrigado ao juramento da bandeira nacional na f6rma e sob
as penas da lei. -

Art. 18ft. O militar em serviço ativo das fôrças armadas
não poderá exercer profissão a elas estranha; se aceitar cal'g~

público permanente, a elas estranho, será transferido par'a
a reserva.

§ 1.0 O oficial em serviço ~tivo das fôrças armadas, quú
aceitar cargo público temporário, de nomeação ou eleição, (:
não privativo da -qualidade de militar, será agregado ao
respectivo quadro, sem percepção de vencimentos, contando,
porém, tempo de serviço, inclusive antiguidade de posto,
nos têrrnos do art. 31, § 3', mas não podendo ser promovido
por antiguidade, enquanto não voltar ao serviço militar
ativo. Aquele que permanecer em tal situacão por mais de
oito anos contínuos, ou doze interpolados, será transferido
para a reserva.

§ 2.0 O militar, no desempenho de mandato eletivo, terâ
direito, nos intervalos das sessões legislativas, á percep~ão '
das vantagens correspondentes á sua condição.

Art. 185. As patentes e os postos são garantidos eIL
toda. a plenitude aos oficiais da ativa, da reserva, oriundos do
Exército ativo e da Armada, ou reformados na fórma da lei.

§ 1.0 Os oficiais das fôrt<lS armadas só perderão seUl!
postos e patentes por condenaçãú superiór a dois anos,
passada em julgado; ou quando, por tribunais militaL'es
competentes, e de caráter permaIlente, ferem, nos casos J3
pecificados em lei, declarados indignos do oficialato ou com
êle incompatíveis. No primeiro caso, poderá o Tribunal Mi
litar competente, atendendo á natureza, e ás circunstancias do
delito e aos serviços· do oficial, decidir que seja reformado
com as vantagens de sua patente•

. § 2.° O acesso na hiel'arquia militar obedecerá a con
dições estabelecidas em lei, fixando-se o valor mínimo a
realizar para o exercício das funções relativas a cada grau,
Ou posto, e as preferências de caráter profissiqnal para pro
moção.

§ 3.0 Os titulos, postos e uniformes militares são priva
tiv9s do militar em atividade, da reserva ou reformado,
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ressalvadas as condições honoríficas efetuadas em ato an
terior a esta Constituição.

Art. 186. Até cem qui1ômetru~ para dentro da slinhas
das fronteiras, nenhuma concessão de terras, ou vias de
comunicação ou a abertura destas terá lugar sem audiência
do Conselho Superior da Defesa Nacional, assegurando êste
o predomínio de capitais e trabalhadores nacionais, bem
COmo as ligações interiores necessárias á segurança das zonas
servidas pelas estradas de penetração. .

§ L" Do mesmo modo se procederá em relação ao esta
belecimento, nessa faixa, de indústrias, inclusive de trans
portes, que interessem á defesa nacional.

§ 2.° O Conselho Superior da Defesa Nacional relacio
nará, e comunicará aos govêrnos locais interessados, as in
dústrias acima referidas, que revistam êsse caráter, podendo,
em todo o tempo, rever e modificar a mesma relaç~o.

TíTULO VII

Das disposições gerais

Art. 187. O Brasil não se e1Ppenhará em guerra
de conquista, direta ou indiretamente, por si OU aliado a
outras potências.

Art. 188. A Assembléia Nacional, na emergência de
ag:ressão estrangeira, ou insurreição armada,. po~erá C!ecla
rar em estado de sitio qualquer parte do terrIt6rIO naclOnal,
observando o seguinte:

1) .o estado de sítio não será decreta~~ por mai.s de
noventa dias, podendo ser prorrogado, no ma."\:Imo, por Igual
prazo, de cada vez.

2) Na vigência do estado de sítio, admitem-se as se·
guintes medidas de exceção:

a) desterro para outros pontos do territ6rio nacional,
Ou determinação dE: permanência em certa locali"~ade;

b) detenção em edifício ou local não destinado Me.
réus de crimes comuns:

c) censura da correspondência de qualquer natuI"eZa,
e de publicacão em geral;

d) suspensão da liberdade de reunião e de tribuna;
e) bus~a e apreensão em domicílio.
§ 1." A obrigaCão de permanência não será imposta.

em lugares desertos ou insalubres do territ6rio nacional,
nem para aí ninguém será. deterrado, ou para "lugar dis
tante mais de mil quilômetros daquelE:' em que a prisão se
efetuar.

§ 2.° Ninguém será, em. vIrtude do estado de sítio,
conservado em custódia. senão por necessidade da defesa
nacional, em caso de agressão estrangeira, ou por autoria
ou cumplicidade em insurreição, ou fundados motivos de
vir a participar nela.

§ 3.° Em todos os casos, as pessoas atingidas pelas me
didas restritivas da liberdade de locomoção, têm de ser,
dentro de -cinco dias, apresentadas pelas autoridades que de
cretaram as medidas.., com a declaração sumária dos motivos,
que as determinaram, ao juiz comissionado para êssefim,
e por êl.e ouvidas, tomando-se-Ihes,· por escrito, as decla-
rações. -

§ -4.° As medidas restritivas da liberdade de locomoção
::não atingem os membros da Assembléia Nacional, Côrte Su-
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O SR. AUGUSTO DE LIMA - São suggestões dignas da at
tenção dos estadistas e de serem objecto- de deliberação da
Ass'eml>!éa'. (Apoiados. )

A SRA. CARL01'A DE QUEIROZ - Agradeco muito o
aparte de V. Ex.

Exemplos estrangeiros nãa nos faltam nesse sentido.
~ constituicão a~lemã.! tão citada entre nós, reza no art. :1.09:

todos os allemaes sao eguaes perante a lei" - "homens e
mulheres têm, em principio, os mesmos diJ.-eitos e os mes
mos deveres civicos". E Q. que é o juramento á bandeira
senão um dever civico, que v,iria assim nivelar as obriga.
'cões de ambos os sexos para com a Patria?

A Baviera' diz que todos os seus subditos devem partici
par da defesa da Patria, de accordo com o que a lei esta
belecer. A Fin13,ndia declara mais explicitamente que todo
o cidadão deve contribuir para a defesa nacional, segundo
as disposições da lei. E a organização feminina para esses
fins é ali admiravel. Confeccão de roupas, preparo de mu
nições, tudo. está confiado á mulher. Sem conta,r os servi
cos de enfermagem, que requerem formação especial.

Continuando a lista,. poderíamos mencionar. ainda a
Tcheco-Slovaquia. E são todos paizes onde a mulher tem
direito de voto, como se dá no Brasil. Precisam desenvol
ver com essas medidas o espírito cívico da mulher, que se
achava em estado latente e despertou agora â vida. (Muito
bem.)

A Constituição bespanbol~ que nos iamos esquecendo
citar, depois .de conferir, no seu art. 36, os mesmos direitos
eleitoraes a cidadãos de um e outro sexo, maiores de 23
annos, declara no art. 37 - "O Estado poderá exigir de todo
o cidadão o seu concurso para serviços civis e militares, de
aceordo com alei".

DMosesses exemplos, parece-me que não estamos so-
.nbando nem pretendemos exigir das mulheres serviços que
as obriguem á criação de uma segunda natureza. Porque,
como medica, hem sei que a mulher não pode transpor os
limites que a natureza lhe impoz.

O que precisamos, é criar uma· nova mentalidade femi
nina. E, para isso, torna-se necessario, incutir-lhe a noção
da responsabilidade civica, ensinar-lhe () cumprimento do
dever.

Porque a mulher não mudou com os tempos. ~ a or
dem social que, exigindo delIa outras attribuições, precisa
assim adnptal-a a ,suas novas condições de vida.

Essa questão da evolução feminina é muito mais com
plexa do que parece á primeira vista, porque resulta de um
phenomeno social.

Não é apenas uma reivindicação de direitos, como di
riam muitos, com um SOITiso nos labios. Porque ninguem
mais do que os homens deve ter interesse em valorizar o tra-
balho feminino. '

Foi depois que surgiu a concorrencia da mulher, cu.ios
serviços eram menos remunerados, que a sua preferencia,
por motivos eeonomícos, afastou o homem, desvalorizando
assim indirectamente o seu trabalho.

Tudo isso vem confirmar a these que defendo desde o
inicio destas palavras, de que ambos os sexos se completam
e precisam ser nivelados nas sua obrigações.

O SR. AGAMENON MAGALHÃES - V. Ex. dá licença para
um aparte?
VOLUME XI i8
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A SRA. CARLOTA QUEIROZ - Com muito gosto.
O· SR.. AGAMENON MAGALHÃES - Aliás, essa concorrencia

das mulheres aos homens attenua a concurrencia entre as
mulheres. (Ri.~o.)

A SRA. CARL1:>TA DE QUEIROZ - Agradeço a inter-
venção de V. Ex. .

Esse problema feminino occupa hoje todos Os grandes
pen-sadores, todos ()S l'esponsaveis pelos destinos da huma
nidade.

O que fazer das mulheres? DeixaI-as á margem? Mas
as crises :t'inanceiras já exigiram a sua intervenção na es':
phera economica. E isso -despertou-lhes o interesse pelos
p~oblemas politicos e sociaes. Não é possivel, portanto, 8:11..1
glr dellas que se resumam a simples machinas de trabalho.

Um escriptor francez, André Maurois, aIfirmava recente
mente que "Uma civilização exclusIvamente masculina, co
mo foi a dos gr-egos, tende a pereceI·. Não ha civilização
verdadeira, úiz elIe, sem a collaboração material e espiritual
dos dOIS sexos".

Até na 'rurquia, cuja evolução tem assombrado o resto
do munao, é Mustaphá Kema.l quem nUIrma: "Um povo
que se -divide em duas categorias de individuos, de um lado
os homens e de outro as muheres, será sempre um povo
fraco". }j;sse, o perigo politico dos supostos partidos femi
nistas, reunindo lias suas fíleiras a metade da população
de um paIz, por assim dizer, -e que puderia se transformar
num perIgo. universal muito maIor do que o perigo amarel
lo... (Riso.)

O feminism;o individualista poderá aea.rreLar a iuta.
dos sexos.

Por isso, compete aos homens, que reconheceram para
as mulheres direitos polítICOS, melhor oriental-as na sua
.nova mIssão. E, chamando-as ao cumprimento do dever,
IncorporaI-as nas f11eiras clvlcas,-sob a Imagem suggestiva
da bandeIra naCIonal.

Nada se me afigura maIS proprio para essa formacão
civica simuItanea dos dois sexos do que esse acto de jura
mento ê\ nandeira, que, sUblime na sua SImplicIdade, teria
aInda a vantagem de fncuttr igualmente, nos homens ~ nas
mulheres, o espirito -de solIdariedade e o amor da terra que
lhes deu o berço.

Generalizado por todo o paiz, será. elIe mais uma garan
tIa. para o patrlmonIo cIvico brasIleIro.

A conservação da unIdade naCIonal é um problema de
que nllo pode prescindir um reglmen federatIvo.

Visando-o, ig'Wl.~imente, subscrevi com .grande enlhll
siasmo ·a emenda n. 774. da bancada pauhsta, de que é re
lator o meu illustre collega. DI'. José· de Almeida Camargo,
qUb daqui Já a de!enaeu COlli o bl'ilbo de sua elOqUencla.
Nenhum paiz terâ talvez maIS necessidade de garantir a uni
dade nac10nal -do que o 13ra·sil, dada a sua grande extensão
de territorio e as variadas condições de sua população.

Mais do que tudo, porém, as correntes immigratori~
que accorrem ao Brasil, obrIgam-nO a procurar uma sOl?cao
para o problema da fusão de nacionalidades, que poderIa se
operar tambem no cadinho do symbolo nacional..

"O Brasil diz Alberto Torres, é um dos palzes onde a
discordancia entre o melO- e os costumes do colonizador
apresenta feição maIS flagrante e tem dado OS resu1t3.dos
mais desastrosos. Qual a licção que disto resulta? Resulta
que a formação artificial das nacionalidades, tal como a
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nossa, impõe, ~omo necessidade impeartiva, a formação da
CODSCleUCI&. nacIonal". '

O ceu do Brasil, fielmente reproduzido' na cupola que
çobre nossas cabeças, ahi está pal'a." nos lembrar a. cada
lDstaIl,te a imagem da Patria.
. . LevemG~ a,,:ante,' portanto, com todo o entbusiasmo. essa
ldela .da prlme.li'ã·communhão nacional - o juramento á
bandeIra - cUJo documento commemorativo, passando tam
bem a. f~r parte dos no~s~s quadros familiares, constitui
rá maIS um testemunho CIVICO da Nação Bl'aSileira.

M·ais duas emendas terei a honra de relatar nesta Casa
justificando a minha presença dentre os que aqui se en":
contram.

'Uma, occupa-se da protecção' á infancia. e a outra da
educação, de um modo gerai. Assumptos de grande impGI'
tancia para o nosso paiz, não me seria possivel tratar delles
sem abusar do auditorio que tão generosamente" me cerca.
(Não apoiados geraes.)

O SR. MORAES ANDRADE - Abusar, não; encantar; ( Mui-
to be~.) "

A SRA. CARLOTA QUEIROZ ~ Occupar-me-ei, hoje
apenas, .do primeiro reservando o outro para occasião op
portuna.

Muitas foram as emendas que suggeriu o art. 125 do
anwprojetõ:

"A assi:.tencia aos pobres é assegurada pela União e
pelos Estados, na forma que a lei determinar".

Generalizando-a e ampliando-a, apresentou a Bancada
Paulista uma nova emenda sobre assistencia social, que
foi brilhantemente justificada pelo meu ilIustre coIlega e
preclaro scientista Dl'. Pacheco e Silva.

O SR. PACHECO E SILVA - Sinto-me sobremodo honrado
e desvanecido com a citação de V. Ex.

A SRA. CARLOTA QUEIROZ - Apenas faço justiça a
V. Ex.

Não s6 nos pobres devemos pensar hoje em dia.. Além.
dos pobres, ha o trabalhador mal remunerado e que tem.
direito ás mesmas garantias na vida. Encarando o problema
60b este ponto de vista, foi que a Baneada Paulista propoz
a creação, na nova Constituição, desse novo capitulo dedi
cado á A6sistencia Social.

A philantroP-ia attenua os problemas dos necessitados,
mas não os resolve. Essa noção nOva da assistencia ao tra
balhador penetrou no espirito da sociedade moderna.

A earidade transformou-se em accão social. E a mu
lber como diz·-Q autor francez - Paul Acker - adquiriu
um 'novo sentido, "o sentido social". Atravez da sociedade,
ella age hoje nos destinos da nação.

Dentre todos os nossos problemas sociaes, porém. ha
um. que se me afigura basico, pelas possibilidaçles d~ futu
ro que traria para o nosso palz. É o da asslstencla aos
menores. - d'Amparando ·e .defendendo a futura geraçao po erl~os

encarar como transitorios muitos dos problemas de .assls
tencia social, que t3nto nos preoccupam na. actual~da4e.
Dahi, a grande impotrancia que empresto a- esse prImeIro
capitulo. c

. Para interessar immedia~amente.o ~stado ?-~s~as ques
tões, aUrihui-lhe uma primeIra ohrlgaçao de mlClO. A .de
tomar a si, atravez de verbas especiaes, a responsabihdade
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de auxilio e ·de assistencia aos menores abandonados·' ú
familias numerosas e necessitdas e aos indigentes invalidos
para o traba~ho. Esses .geriam, a meu ver, os pontos ba,sicos
de uma asslstencia social bemeomprehendida. Com elIes
Ill?çariamos a semente de uma. grande· arvore, cujos galbçs
w,rlam brotando es:pontanewnente das necessidades eres.
das pelas .proprias circumstancias e que a existencia de
rima verba permittiria encarar de frente.

Vejamos em. primeiro logar o problema dos menores
abandonados.

Como brasileiros, não podemos deixar de reconhecer :1
importancia desse assumpto no nosso paiz. Quem não co
nhece as responsabilidades que assume, entr.e nós, um juiz
de menores, sobre cujos hombros pesam os destinos de cen
tenas de cl'eanças desamparadas'? Ainda muito recente fi
cou o exemplo do grande coração que foi Mello Mattos, re
solvendo, dentrQ do seu proprio lar, problemas de assisten
cia publica.

O SR. AUGUSTO DE LIMA - É uma justiça que V. EX.
faz a um gl'ande juiz de menores.

A SRA. CARLOTA QUEIROZ - E essa é a tendencia
de todos os bons brasileiros, cujo patriotismo se revela até
na preoccupação constante de defender a sua raça.

Porque não fazer, então, com que o Estado venha em
auxilio dos ·seus fílhos, assegurando definitivamente esta as
sistencia por meio de verbas que em nada pesariam aos
cofres publicos e que seriam largamente sufficientes para
a resolução do problema?

Consignando verbas minimas no Districto Federal, nos
Territorios e nos Municipios, paracreanças demenor ida
de, que ali poderiam crescer amparadas e com vantagens
para sua creação, transferir-se-ia essa obrigação para os
Estados, quando se tratasse de menores de 12 a 16 annos de
edade, que necessitassem já de uma assistencia educacional
e que os pl'imeiros não poderiam satisfazer.

A par dessa obrigação, collocamos para os municípios
a de alL"'{ilio ás familias necessitadas, .com o encargo de tres
ou mais filhos menOl'es, bem como a indigentes de qualquer
sexo e edade, invalidos para. () trabalho.

Por que especialmente essa modalidade de assistencia?
Porque é elIa qUe mais se faz sentir nos nossos centros po
pulosos, onde crescem ao desabrigo centenas de creanças e
arrastam-Se pelas ruas os peiores exemplares da miser~a hu
mana. AmparaI-os, quel" dizer abrigaI-os, internaI-os, im
pedindo, portanto, as -explorações, os vicios e a propagação
de molestias.

A garantia da assistencia a famílias numerosas e ne
cessitadas seria indirectamente tambem uma assisteneia á
maternidde e á infancia, um combate á mortalidade infan
til, uma pl'85ervação da raça - a verdadeira comprehensão,
portanto, da hygiene social, actuando atravez dos nueleo!!
familiares. Amparar e .esclarecer a mãe de íamiIia deve
ser sempre o nosso primeirQ objectivo, porque a mãe culta
será a melhor defensora da saude dos seus filhos e, portanto,
a melhor guardiã da raca, como muito bem disse o gran~e
sábio.cuja presença tanto honra -esta Casa, o professor :Ml-'
guel Couto, eom o seu espirito profundo de observador.

O SR. MIGuEL COUTO - Obrigado a V. Ex.
A SRA. CARLOTA QUEmoZ - Enumerámo~ h~ pouco

as vantagens que. resultariam da idéa da obrlgaçao, por
parte das mulheres de serviços de assisteneia equiparados
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ao serviço militar. Essa medida teria um fim altamente
educativo, combatendo a apathia pelos problemas sociaes
e f-azend~ comprehender á· nossa mocidade feminina os
a~us deveres para com a Patria, que precisam consistir prin
cIpalmente em assegurar-lhe uma geração melhor.

Já que estamos neste capitulo, eu lemliraria a vanta
gem da creação de escolas de estud~s sociaes para moças,
como existem hoje ofticializadas, em quasi todos os paizes
do mundo. Se lhes déssemos as opportunidades para essa
preparação· prévia poderiamos ter mais confiança na sua
collaboração futura.

Esses problemas de protecc~ ã infancia, particularmen
te, têm despertado em· todo mundo o interesse da mulher.
Sob o ponto de vista technico, innumeras são as obras que
poderíamos citar nesse ~sentido, productos do trabalho fe
minino.

Nos Estados Unidos, não s6 elIas são numerosíssimas
como quasi todos os serviços especializados estão confiados
á mulher.

Como producção recenti~sima, na Argentina, posso ci
tar o trabalho "Delinquencia infantil nos Estados Unidos e
na Arg~ntina", publicado em 1932 6 da autoria de TeIma
Reca.

Entre nós, embora, não estude a questão sob o. ponto
de 'Vista juridico, recordo-me de contribuições da Dr"c1. Mir
tes de Campos e do trabalho notave} da Dra. Beatriz Sofia
Mineiro "Assisteneia e protecção aos menores abandonados
e deUnquentes ft

, publicado em 1924, e em que eUa eatuda
minuciosamente todas as faces do problema.

Exarnínemo9 o nosso caso. Quem de. nós não conhece
es.sea peque~os vagabundos, que pereorremas ruas em ban
dos entregues á propria sorte e aos seus instinctos? Quan
do nlio são instigados pela. propria familia. miseravel que 08
obriga á' condição de mendigos para satisfazer ás suas ne
cessidades economica!!, fogem esses pequenos do casebre pa
terno attr~hidos pelas luzes de uma cidadezinha proxima.
onde preferein dormir nas soleiras das portas, do que voltar
·para o monte de palha, que os isola da civilização. O clima
de n0950 paiz e a -baixa densidade de população favorecem
essa situação, raz6es pelas quaes considero esse um proble-
ma. eminentemente nacional. .

Penso que compete ao Estado ir ao encaloo desses pe
quenos nomades, nucleos originarios de tantos males 80
ciae8. O que os esperaria. no futuro' A punição de
um instituto disciplinar, que custará muito mais aos eobre.8
publicos e onde irão parar inevitavalmente. afastados do
convivio social, que t6nto OS attrahira. . .

. São aS pequenas mariposas, cujas asas se queImam na
propria luz. Seria tão mais faeil officializar os serviç~5 de
protecção á intancia, permittindo que. o Codigo de M~úores,
ou Codigo de Infaneia, como muito bem propõe o wrande
jurista Levi Carneirõ, cujos tl'abalhoa peça licença ao nobre
coUep que me d~ a bonra de eftar~ f.6rne-se uma :J:ealidade
na sua ~xecuçã().

"Já temos leis bOas, neste assumpto", diz o preclaro
~stre, ..que são letn. mortato. E, tão nece.!>Saria comI? l!- exe
cução das leis adaptadas é lI..c?ordenaçao das acbvi!:J,ades
em prol da ereança. ·E~sa.s actlvldades se comP.1et~am. t!xer
eem-se em campos contlgUos, por v~zes ~~l dehmItado~.

Sua coorden~ão tornal-os-á maIS et!leIentes, augmentar
.lbes-á a esphera de appli~o. Em ~da. unidade federa
Uva deverá baver um ol'gao. adequado a essa obra. Todos
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elIes serão conjugados pelo Conselho Federal de Proteccão
á Inlancia ~ Este Conselho reàlçarã a feiçãoeminentementa
nácional do problema da infancia" .

· Dando as "Ba-ses de Organização da Protecção Legal.da
Cre'ança no Brasil". o eminente jurista. com a clarivideneia
que lhe é peculiar, procura solucionar esses problemas. E
justifica os seus estudos "na profunda iniquidade e nos gra
vi'ssimos . males da desigualdade de ·condição das' crca.nças.
nas sociedades .contemporaneas". "Essa <iesigualdade" de
clara. "é que o Estado deve, tanto quanto possa, corrigir".

· E, nas suas suggestões diz mais adeante que "resalva
ria em todos os orcamentos, federaes, estaduaes e munici
paes, certa quota, proporcional á receita arrecadada effe
etivamente, para occorrer aos ,serviços da creança.". "Essa
idéil. está", diz ainda, "victoriosa, quanto aosservicos para
o problema da creança - a que, em certo sentido, se devem
considerar ligados?' .

.Não peco o radicalismo da assistencia sovietica, que ar
ranca "8Ystematicamente as creanças da influencia -fa.miliar
e as educa a seu modo, como pupillos do Estado. Peço 'ape
nas assistencia para aquelles que, não podendo ter em casa.
devido á sntuação economica da família, esforcam-se, lutam
e muitas vezes 'se; transformam em embaraços á propria
civilização.

oSa .MORAES ANDRADE -,:S a a{lcão suppletiva do Es-
tado·. .

A SRA. CARLOTA QUEffiOZ - Agradeço a. ··V. :Ex. O
apal"te. que é esclarecedor~ . . .... .

O SR. CLEMENTE MARXANI - Neste pàrtieular V. Ex. tem
toda. razâ'o de pedir neste momento, porque I) substitutivo
marca. infelizmente, um retrocesso em relalfão ao ante
pl'ojectf.l. E.st~ bavib. limitado a successão legitima apenas
aos ascenden:tes, descendentes e conjuges, e mandava que
todas' as heranças devolutas fossem applicadas em fins de
"assistencia social. O substitutivo,. infelizmente. restabelece
a successão coUa,teral, retirando, assi~ desta obra extraQr
dinaria que V. Ex. prop~ou um grande apoio. tal o que
lhe viria' de todas as heranças devolutas. .

.. A SRA. CÁRLOTA QUEIROZ - Agradeço muito à oo11a
boracão do nobre DeJlutado.

O Sft. COSTA. MACHADO - Acho que o substitutivo, neste
particular, andou muito bem. . :
'~ O SR. LXNO MÃCHADO - Era uma obra de socialização.

a oradora está encarando brilhantemente o problema.
(1f'uito bem.) . '>

· \ A SRA. CARLOTA QUEIR9~ - Sou muito, g-.."'ata ao
i1lu~~e coUega.. .

V que al:leanta decretar apenas a instrucção obrigato
ria e' até mesmo crear- escolas paraa população in~antil?
Se a ~1ucação é vm direito de todos os cidadãos. preCIsamos
dizer ta~mbem que todos os cidadãos têm direito á educação.
E' aqUeI1'es que por circumstancias especiaes, não puderem
'vir ao eJ;contr~ da escola, precisam .a,inda mais !la assisten
eia do Esotado,. que dev~ ir buscal~os,. para orIental-os na
vida. . ü. .' ..' '. .

Tenho ~;"ob os olhos. um livro recente -e que resurn~ os
trabalhos' .d.o'\ Congresso <ia Casa B.raooa;. pro-vocado :pelo
Presid~nte, R&,')sev~lt, pat-a eStudo do$ problemas...r~l~tIvos
á .creança, .na \,parte especial das creanças :preJUdIc~~S
"Handicapped c~dren'" .
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'Nelle, ~stão estudados os deveres do governo america
no, no sentldo -de asse~urar a essas crean<ll16 uma pretecCão.
d~ lhes daI', opportuDldad~. para de~envolver as suas ap.ti
d!=,es .e de defender a fanul1a das crISes econo.rnieas e 80
c~a~. Uma organiza<lão publica, auxiliada por esforços par
ticulares, assegura, naquelle paiz, as garanlias necessarias
ás crenças prejudicadas physica; mental e socialmente
d?ndo-Ihes cuidados ,de que necessitam e, tanto quanto pos':
slvel conservando-as no- lar.

As resoluções da commissão encarregada desse serviço
fo-ram as seguintes: "Torna-se necessario nos Estados Uni
dos e nas suas possessões a ereação de um serviço de prote
cção ás cr·eanças p!'ejudicadas, de accordo com as nec~ssi
dades individuaes, e que se prolongaráp.elo espaço de tem
po necessario. Para esse fim, lembramos a creação de um
Departamento Especial de Assistencia á. Infancia. em cada
Estado, provincias, lerrilorios e possessões dos Estados Uni
dos, com agencias locaes e uma fiscalização geral sobre to
das as intítuicões que Se oceupam de creancas".

O Bureau da Criança "Children's Bureau", annexo ao
Departamento .<lo Trabalho, dá informações e consultas, faz
investigações e cuida da resolução de probelmas ainda não
estudados.

As t:uas estaduaes e federaes recolhidas para o servi
ço de educação e sauda, são tambem empregadas nesse· ser
vico d€ assistencia.

Nos Estados Unidos, ha ainda o que ellesacham de
"minimo nacional" e que se destina a garantir. a saude e
o nem estar da creança em todo o paiz, determinando assim,
legalmente, as obr~gacôes do Estado nesse campo <le acção.

Além da proteccão dos abandonados, uns dos serviços
mai-s bem cuidados é o amparo ás familias. Todas as
mães recebem um auxilio que as dispensa de trabalhar seIn
pl'e que os filhos necessitam dos seus cuidados. Para fis
calizacão ha Departamentos Estaduaes, com serviços espa
ciaes de invetigação. A assistencia pre-natal e do periodo
de aleitamento são tambem estipuladas por lei.

Na cidade de Nova York, por exemplo, ba cerca de 160
agencias que recolhem os dinheiros 'Publieos destinados a
esses fins e estão sob a insp-ecção dos departamentos esta
duaes. A conecta é de 9 milhões de danares annuaes, appro
ximadamente, e em 1929 mais, de 20.000 creanças foram as-
sistidas. ,,' .

. O programma americano de prot-ecção á. creança diZ (lsse
relataria, pode ter o graphico de uma pyra.mide .. Na. base
fieam os serviços estaduaes e municipaes, com todoscos prO
blemas que affectam o bem estar da creança. Um I?~uco
mais ,em cima está o poder do Estado, com responsabIlIda
des adminisl1"ativas. Elle incumbe-se da coordenaç§.o do
trabalho. E, no alto da pyramide esiâ coll!,cado o Gover}lo
Federal, estimulando os Estados e garantmdo uma ass.ls
teneia geral em todo o paiz. Como complemento, vêm al.n
da as conferencias internacionaes, atlend~ndo a que a asSIS
teneia á infancia é hoje um problema umversal.

Para os abandonados e os indigentes, ha os Serviços
Esp-eeiae3 dos "Foste!' Homes" e das "Cortes Juvenis", que
attrahem frequentemente o interesse da mulher americana.

Para <lar uma idéa geral dos serviços federaes' ameri
canos, basta dizer qUe o Governo tem sob suas vistas cerca
de 50 milhões de creanças dE' menos de oito annos de: eoa
de. O recenseamento de 1930 aceuSQU no continente
43.015.713, além de mais de 6 milhões- ná.s ilhas e territo-
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rios. Mais de 60' mil cl'eancas indias estão tambem sob· 6
protecção do Estado.

Muito :voderiamos contar ainda dessa organização mo
delar, que nos dá -esperanças de melhores dias no nosso
p·aiz, com o correr dos tempos.

Sobre o asssl,lmpto relativo a esses problemas, .o lk~.sil
permanecia até ha pouco sob o regimen colonial.

O Sa. PACliECO SILVA - V. Ex. fala com muita autori
dade, por isso que tem prestado os mais inesthnaveis ser
viços á obra de assistencia social de S. Paulo, particula,l'
mente á de assislencia á infancia.

A SRA. CARLOTA QUEIROZ - Agrade(jo muito a
V. Ex. a generosidade dessas expressões.

, O Sa•.PACHECO SILVA - É inteira justiça da nossa parte
as>Slgnalar -esse ponto da "ida de V. Ex. (Muito bem.)

A SRA. CARLOTA QUEIROZ - Até '3. época do nosso
modernissim(} Codigo Civil Brasileiro, continuavamos regi
<tos pela ordenação 'de Portugal, qué chegava ao ponto de
declarar "aquelle que creou um o.rpbão ou exposto até a
edade de '1 annos, sem paga, I>Qd-erâ se servir delle outros 7
a.nnos, sem ·soldada.". Et'a uma -escravidão, que bem justifi
cava. um novo 13 de Maio. Veiu o CodigO Civil: Os juizes
têm o direito de nomear tutores ás pesscas que voluntaria
e gra.tuitamente queira se enoarregar da educação de me
nores abandonados. E :3e isso não acontecer serão recolhi
dos a institutos pará esse fim destinados".

Bastará? Será uma solução?
"Essas tristes rememoracões do período medieval", co

mo ·está na justificação da emenda paulista, "não podem
subsistir no Brasil nO seculo XX. O Estado tem de ser eom
pellido agor.a ao cumprimento do seu precipuo dever - o
da defesa e da elevação moral da esp-ecie humana".

Não seMa muito melhor, em vez de declarar no Godigo
de l-fenores, art. 54, "que .os menores confiaãos a. particula
res, institut.os ou associações, fieam sob a vigilanciado Es
tado", que o proprio Estado se organizasse para educaI-os'!

Quaes são esse's institutos a que· se ~·ef.el'e o Codigo'
Asylos, orphanatos? Á moderna pedagogia 08 abomina.

Só a ct"eacão de uma verba <lbrigatoria poderia resolver
satisfacto'rial11ente a situação.

Para. efíectivar a assistencia, o poder publico pode au
xiliar obras pa'l'tieulares já existentes, ou crear institui~
ções especiaes, quando fõr possível. As creanças poderio
tambem ser collocadas como pensionistas, em casas de 1a
milias idoneas, ou internadas em estabelecimentos educati
vos, <1e forma. que não lhes pese ainda a sua. condição de
orphãos ~ voltem a ser de novo incorporadas á conectivi
dade.

O problema reclama uma organizacão· complexa e não
pode caber nos artigos de uma Constituição Politiea. São
disposições que só a lei ordinaria poderá regular, entregao
do--as, talvez, a Conselhos Technioos especializados.

Orphãos na realidade ou devido ao abandono em que
se vêm, rolam essas creanças pelas ruas sujeitas a todas as
explorações até que, consideradas como perturbadoras da.
ordem publica, recebe~ão ainda, a titulo de I>.uni~ão. O: pr~
sente <ia $ua internaçao num :asyloou ·num InstItuto ilisCJ-
plinar. E ahí passarão a viver enkystadas] ar~spaIl:do por -
longos 3lUlOS 'Os nomes de asyladas ou d-e lncorrlg.lVels.

Obedecen<io á moderna .()rientação. pedagogica deverá,
um serviço de assistencia bem: organizado, observar essas
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crianças, auscultar-lhes as tendencjas vocaci.onaes e pro
CU~r d~senvolver-Ihe as aptidões, escolhendo o meio que
maIS lhes convenha e dando-Ibes as opporlunidades de re
ceber uma educação. integral, para que ~ tornem cidadãos
uteis. .

~nviada para co11abo1'3r na Carta Magna dO' nosso pai%,
conslder<l esse um dos problemas essenciaes a que não po
demos deixar de attender.

O nosso fim é salvar a creança do abandono e dad~lin..
qucncia.

Não encaro a questão sob o ponto de vista juridico.
:Paltar-me-ão credenciaes pa.ra. tanto. Dou apenas o p{)nto
de vista pessoal de quem tem um diver a cumprir para com
o seu paiz e considere esse o criterio. unico a que tem de obe
decer.

Procurei nas constituições estrangeiras soluções que me
orientassem. Quasi todas encaram o problema sob o pon..
to de vista muito mais geral.

No livro Mirkine-Guetzvich "As novas tendencias
do Direito Constituci<lnal", encontro nas paginas 98 e 99 do
Capitulo "Declaração de Direito deP<lis da Guerra", a cita~
Cão do arL :103 da "Constituição da Polonia" "As creanças
moralrnente abandonadas e aquellas a que faltaL'em os cui
dados da familia têm direito ao auxílio e protecção do Esta
do nos limites fixados pela I~i·.

E, certa de que essas questões são essenciaes para O
nOS~lJ paiz, pens!; incliIl~r-me tamben. pua a~ novas ten
dencias do direito cor..stilucional, fi:lCando, na futura Cons
tituição brasileira,. eis obrigações do Estado para com as
ereanças abandonp..das. (Muito bem; muito bem. Palmas. A
Ot"aàOl"a é -oivti:Jr.ente cumprimentada.)

9

~ Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação
PP.6S0al, o Sr. Deputado Roberto Simonsen.

O Sr. Xaner de OliT.ira (Pela órdem) - Sr. Presidente,
lembro. a V.' Ex. que eu estava insorito em primeiro lugar.
Apenas cedi a miaha vez, aliás com muito prazer, á Senho
ra D. Carlota de Queiroz.

O Sr. Pr.siden~. - Logo, cedendo a vez, perdeu a ins
eriçA0.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Não lS bem assim, e
V. Ex. compreenderá a minha delicadeza, em se tratando
de uma senhora - a primeira Deputada brasileira. Como
o que tenbo a dizer requer apenas poucos minutos, deseja
:ria que V. Ex. fizesse valer o meu direito.

O SR. PRESIDENTE - Repito que V. :Ex. cedeu o
e9U lugar. -

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Nêsse caso, conformo
me com a decisão de V. Ex., mas quero fazer esta ressalva:
V. Ex. procedeu de motu proprio.

O Sr. Presidente - Não foi de motu proprio. Resultou
de informação prestada á Mesa..

Em todo o caso, V •.Ex. será atendiéto oportunamente.
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. 'O Sr. Roberto Silnonsen (Para e:eplic~ãO pessoal) '
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, constituem minhas pri
meiras palavras um preito de admiração á mulher brasi
leira, da qual tivemos a ventura de ouvir o verbo por inter
médio da nossa digníssima patricia, cujo nome peço vénia
para declinar, a Exma.Sra. D. Carlota Pereira de Quei
roz ...

O SR. VERGUEmO CÉSAR - Que falou brilhantemente.
(Apoiados. )

O SR. ROBERTO SIMONSEN - ••• que, pela sua cul
tura e delicadeza de sentimentos, reune todas as qualidades
para bem representar a mulher brasileira. (Muito bem.)

A SRA. CARLOTA QUEAROZ - Agradeço muito a genero
sidade com que V. Ex. se refere á minha pessoa..

O SR. ROBERTO SIMONSEN - Coube a São Paulo a
f.elicidade de -enviar ao Parlamento Brasileiro a primeira. re
presentante fimlinina. E a presença da nobre colega n,esta
Casa tem ainda uma significação toda especial, porquê tra
duz a gratidão da terra de Piratininga á mulher paulista
que, na epopéia constitucionalista, soube escrever páginas
imorredouras na hist6ria de São Paulo. (Muito bem.)

A SRA. CAaLOT~ QUEIROZ - Sou extremamer:, ,. grata a
V. Ex., mas peco permissão para dizer que a classe femi
nina foi orientada p~lo patriotismo da mocidade bandeirante.

O SR. ROBERTO SIMONSEN. - A mulher paulista f()i
uma grande animà:dora e cooperadora na campanha consti
tucionalista.

O SR. CARLos REI5 - As expressões do nobre orador
refletem o sentimento qe toda Assembléia com relação á
ilustre colega que acaba de ocupar a tribuna. (Muito bem.)

O SR. ROBERTO SIMONSEN - Tendo, assim. Sr. Pre
sidente, prestado essa homenagem sincera li nossa digníssi
ma patrícia, peco agora vénia para tratar de assunto bem
mais árido, referente á economia, crédito e conceito de na
eionalidade.

Acabamos, Srs. Constituintes, de ter conhecimento do
substitutivo ao' anteprojeto da ConstituiÇ§o elaborado pelos
insignes juristas pátrios, os nobres Deputados, cujos nomes
peco vênia para declinar, os Exmos. Srs. Drs~ Carlos Maxi
miliano, Levi Carneiro e Raul Fernandes, subscrito pelOl douta
Comissão Constitucional, em cujos relatórios parciais le =ba
searam, principalmente, aqueles eminentes constituintes.

Tendo lido oportunidade de esclarecer desta tribuna o
critério seguido pela bancada paulista relativamente as
emendas que apresentou, com referência á ordem econOmica
e social, apraz-me constatar que nesse capitulo, como em
muitos outros, grande parte das suas iMias' e sugestões foi
acolhida por essas 'dignfssimas comissões. Algumu dessa.
sugestões, aliás de marcada importancia, não m8recera~'
porém. igual acolhimento e serão oportunamente objeto de
novas emendas e explanações por parte de nOS3a· baneada.

Desejo hoje referir-me, mais especialmente, a um dos
artigos dêsse capitulo. o de 11. 155, em que a douta Sub
Comissão manteve em parte o dispositivo contido lW primi
th'o ~ntf'projeto. não aproveitando por inteiro a JUgestão de
um do~ dignos, rl'latores da Comissão Constitueional, que
haYia arlotado a emenda sn:;erida por essa bancada.
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o arL 155 a que me refiro, é o seguinte:

":e ,pi"oibida 11 usura. Considera-se usura a co
branca dos jm"os, inclusive comissões, que ultral'assem
o dôbro da taxa legal.

A iei estabelecerá as penas dêste crime".
Ora, Srs. Constituintes, nada mais razoável, nada mais

conforme á Moral do que a perseguição sem tréguaa á usura,
~sl:'e verdadeiro crime espoliador dos necessitados.

Como já tivemos oportunidade de mostrar na ju~tifica
Cão da emenda apresentada, u usura entre nós decorre, prin
cipalml:!nte, da falta. de economias próprias e de crédito, que
talvez seja um mal muito maior do que a própria. usura.
Dai o substitutivo sugerido a êsse artigo, que, com ligeira
modificação de redação, foi apresentado pelo nosso digno
colega, cujo nome peco vênia para declinar, o Sr. Dl'. Eu
valdo Lodi, no parecer .que apresentou á Comissão dos 26,
nos seguintes têrmos:

"Os poderes públicos promoverão por medidas
.adequadas o fomento da economia popular e o desen
volvimento do crédito.

§ L° Na legislação bancária será estabelecida a
nacionalizacão progressiva dos bancos de depósito.

§ 2.· :€ proibida a usura, considerada como tal a
cobrança de juros que ultrapassem o dObro da taxa
legal" .

Ao apresentar essa emenda, assim a justificamo~:

"Em nosso meio, onde o crédito é ainda tão defi
ciente, propõe o anteprojeto, no capitulo d9. ordem
econômica e social, a proibicão da usura spm refe
rência .alguma á institui~ão do crédito. A usnra de
corre principalmente da falta de crédito. Ainda aí se
manifesta a lei da oferta e da procura. O crédito pres
supõe a e~istência de capital, e a capacidade. livre
mente adquirida, de quem dele se possa utilisar.
Somos um país pobre, sem capitais próprios, e para
onde só vêm capitais estrangeiros em condicões espe
ciaUssimas. drda a instabilidade do cambio e várias
outras circunstancias. No entanto, a época contempo
ranea. é a fase da "economia do crédito", comI) a de
nominam diversos e modernos· economistas. Êste sim
ples enunciado salienta como deve merecer especial
cuidado dos poderes públicos, a formação de capitais
nacionais e o desenvolvimento da instjtuição do cré
dito. como um dos fatores básicos do amparo 'á pro
ducão·. Os poderes ..públicos devem fomentar por todos
os meios. a instituição de economias populares que,
convenientemente drenadas e acumuladas,. pOS$am
proporcionar a criação de aparelhos de crédito que au
xiliem o desenvolvimento e.o enriquecimento do Pa's.
Paralelamente. deve merecer especial atencã(\. além da
vul~arizacão de bolsas de valores que facilitem ás
massas populares a aquisicão dos títulos a~fcolas.

,comerciais (" industriais. uma legislacão adequada.
tendente a evitar que as economias das' classes operá
rias. sejam encaminhadas a empregos meramente es
peculativos, sem as necessárias garantias. o 'qul:' tanto
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as têm preJudicado em outros países. No pequeno
número de estabelecimentos bancários de Que dispo
mos, tem-se outra indicação da insuficiência do nosso
aparelhamento de crédito • A instabilidade do valor da
nossa moeda tem. concorrido para que a maloria dos
bancos estrangeiros com sucursais no Brasil, opere,
em via de regra, s6 com os recursos dos depOsitos
conseguidos, ao envez de operar também eom capitallS
próprios. Trazem para aqui a 511a organização, e pela
confiança que inspiram, atraem com facilidade os de
pósitos nacionais, com êles negociando livremente,
sem o onus de remunerar capitais -pr6-PI'ios. Êsses e!
tabelecimentos são ainda, levados pelo entrelaçamento
de suas relações internacionais, a transacionar em
tôrno das taxas cambiais sein nenhum proveito para
a Nação. Não podemos negar os assinalados serviços
que no passado, prestaram ao desenvolvimento do país,
mas é inegável que trabalhando em tais condições,

. fazem hoje uma injusta concorrência aos bancos na...
cionais, cerceando o seu desenvolvimento e, em conse
quência, cerceando também a maior vulgar~ação do
crédito no interior.. ~ste fato, além de outros. deter
minou, em diversos países, uma conveniente Iegisla~

ção bancária que se traduziu na obrigatoriedade da
nacionalização dos bancos de dep6sitos. Propuzemos
para o noSso eaSG uma nacionalização progressiva, de
forma que essa transformação se possa processar, sem
injustiças e sobressaltos; á lei ordinária ,,&herA fi
xá-la em seus detalhes. Previsto o desenvolvunento
do crédito sob todos os seus aspectos, mant.ivemo! a
proibição da usura e deixamos a-penas â legisla<}io or
dinária, como é o caso, a cominação das penalidades
aos infratores".

Tomando isoladamente a usura, não considersndo· ao
mesmo tempo as su.as origens e as razões precipUas de sua
existência entre nós, manteve a sub-comissão uma reda
ção de tal ordem, que sem o corretivo constante da parte
prinéipal do dispositivo proposto pela bancada paulista, re
presenta ela um perigo de tal gravidade para a economia
nacional que, esto\l certo, não poderá merecer a aprovaoão
dos Srs. Constituintes.

De fato, aprovada tal redaçio, sem uma correspondente
fixacão da taxa le8'al, estar~amos a criat: U:ID3 situaolo 4e
completa insegurança á apbeaeão de capltalS entra nós, eIs
que deixada essa fixação ao arbítrio da lei ordinária, n.acta
impediria que essa taxa fOsse fixada num algarismo ínflmO
acarretando assim a ruina de todas as empreaas que comer
ciam com capitais no pais e, des.sa forma, essa simples
ameaça constituiria um fator de essencial importancia para
afugentar o emprêgo de capitais estrangeiros ou a formação
de nov~ economia u() Brasil.

A proibição da u-;ura dentro da matéria ~oIl;St.!tucional
foi inspirada em dispositivo constante da constltulçao alemã
que em seu artigo 152 dispõe:

"Regem-se as relações econÔmicas pe~o princípio
da liberdade contratual, nos têrmos da leI.

l!: prO'ibida a usura. São nulos os atos jurídicos
imorais." .
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Nesse País. OIJlde o povo já se acha sufficientemente ori
entado em matéria de economia e onde os aparelhamentos
de créditO alcançaram notável desenv'plvimento, afora as
condições anormalíssimas das crises de capital "'post" guerra,
a usura só se verifica em negócios especulativos, em que
falta ao crédito uma b~se real ou em transações de natureza
pouco licita. Mesmo ali, porém, não se desceu ao detalhe do
projeto brasileiro sem embargo de ser completamente dife
rente a nossa realidade.

Tivemos oportunidade de demonstrar, estudando alguns
dos problemas essenciais de nossa economia, como é fla
grante a insuficiencia de ganho do brasileiro médio por falta
de elementos básicos que garantam a sua eficiência. Dessa
insuficiência decorre a impossibilidade de economia; desta
impossibilidade, a falta de formação de capitais nacionais;
de tal falta, o encarecimento da produção; dêste encareci
mento, a impossibilidade de maior surto econômico, regres
sando daí á insuficiência de ganho. 11; o eterno círculo vi
CIOSO, em tOrno do grande problema da educação e da valo
rização do nosso homem.

No momento, porém, em que sob a influência do mo
derno conceito da racionalizacão, se dilata o campo da ma
téria constitucional, nada mais natural do que incluir em
nosso instituto básico um dispositivo, não como simples
combate a uma das consequências principais dessa falta de
economia e de crédito, mas sim como reconhecimento do
problema principal. Dispositivo êsse que traduza a obriga
ção precípua do poder público de tudo fazer, paralelamente.
á decretação de medidas indispensáveis á valorização do
nosso homem, em prol do fomento da economia popular, de
tal forma que facilite a economia de todos aqueles que te
nham capacidade para realizá-la, prevendo, outrossim. o
desenvolvimento do nosso aparelhamento de crédito para
que êste seja concedido a todos aqueles que o merecerem.

O estudo dos índices de desvalorização de nossa moeda,
mostra que entre i915 e 1930 essa desvalorização corre5
pondeu a 2400/'0 no encarecimento da vida e que êsse encare
cimento no mesmo período acompanhou a inflação do nosso
meio circulante a qual, em papel moeda, alcancou uma per
centagem de 265%.

Ora, os depósitos das nossas caixas econômicas federats
passaram de 184.137 contos em 19i5 a 493.181 contos em
1930, indicando nesse espaço de tempo um aumento nomi
nal de 260%.

Tendo sido. de mais de 40% o crescimento de nossa po
pulação nesse períodl). verifica-se que o yalor real, por ha
bitante, das econolllias populares nas caixas econÔmicas fe
derais diminuiu, de fato,. nesse mesmo espaço de tempo.
Nesse ciclo, a dívida interna do Govêrno Federal brasileiro.
representada por emissões de apólices, outra forma de apli
cação das economias nacionais, teve um aumento de 300%,
passando de 781.904 contos para 2.365.157 contos.

Levando-se em consideração a desvalorização de nossa
mop.da e o aumento da população, verifica-se que êsse au
mento também não traduz, de fato, um crescimento real do
indice de economia por habitante.

Enumeramos apenas dois índices indicadores da tese
que já temos sustentado de que no Brasil, nos últimos anos,
parece que o ritmo do crescimento da população cresce
mais depressa do que o do ,nosso enriquecimento. Já men-
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cionamos, por igual, a circunstancia verificada por dados
estatístico! e constatada no trabalho do Dresdner Bank, de
que a formação de novos capitais no Brasil cresce em ritmo
menos acelerado que o das quantias necessárias ao serviço
de juros e amortizações dos capitais estrangeiros aqui em
pregados.

Nada mais razoável, portanto, do que registrando esta
realidade brasileira, se faça fixar em nossa Carta Constitu
cional, a permanente preocupação que deve animar os po
deres públicos de fomentar a formação das economias po
pulares e o desenvolvimento do nosso aparelhamento de
crédito.

É conhecido o pequeno aparelhamento bancário de que
dispomos no Brasil; daí a conveniência de melhorá-lo á al
tura e á medjda das nossas necessidades. Mas ao mesmo
tempo que se deve cuidar dêsse instante desenvolvimento,
é de mistér levá-lo a cabo, tendo-se em vista a experiência
que outros povos nos apresentam, com relação á influência
do regime bancário na evolução da sua economia. E um
dêsses aspectos de maior relevancia é o que se refere á
nacionalidade dos bancos de depósito.

Neste particular é preciso que o nosso legislador cau
telosamente trace desde já os rumos da nossa legislação, as
segurando uma pr'ogressiva nacionalização dos bancos de
depósito, o que aliás já ficou estabelecido com o acolhi
mento nessa parte dispensado pela douta Comissão Consti
tucional á emenda d3 bancada paulista.

O SR. Euv.o\LDO LODI - Constante do nosso substitutivo.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - É bastante impreciso

na legislação de vários países, o conceito da fixação da na
cionalidade das sociedades comerciais. Na legislação brasi
leira parece predominar o critério que a subordina á sua
sede e á legislação sob cujo império obedeceu a sua consti
tuição. De um modo geral, são sociedades brasileiras as
constituídas aqui, em obediência á nossa legislação, pouco
importando a proveniência de seus capitais. a nacionalidade
de seus direlores, sócios ou acioUlslas e as suas ligações com
organizações ou sociedades estrangeiras, das quais possam
até emanar diretrize~ á sua direção.

Êsse conceito de nacionalidade varia, de fato, na legis
lação Ge vários países. Assim é que, além da do Brasil,
admitem para a fixação da nacionalidade o lugar de consti
tuição da sociedade, as legislações da Áustria, Grã Breta
nha, Itália, Egito, Turquia, México e vários Estados da
União Americana.

A Bélgica e em parte a Itália seguem principalmente o
critério do centro principal em que a sociedade explora o
objeto do seu comércio. .

A França, Alemanha, Espanha admitem para caracte
rizar a nacionalidade de uma sociedade, a determinação do
lugar de SU3 verdadeira sede social.

~sses critél"Íos variaram, porém, durante a guerra em
que por motivos de salvação pública desceu-se a indagações
sôbre a origem dos capitais das sociedades, a nacionaliojade
dos fundadores, dos sócios ou acionistas, objeto do seu co
mércio, natureza de suas transações, etc.

A lei brasileira sõbre navegaçiio determinou condições
especiais para a fixação do concei to da nacionalidade nas
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sociedades que exploram êste ramo de comércio. Assim é
'nacional:

"a) a sociedade em nome coletivo, em comandita
simples, ou de capital e indústria, constituida em
território brasileiro, não podendo, porém, f32.er co
mércio marítimo dé cabotagem, se não tiver como
gerente cidadão brasileiro, sócio ou não;

b) a sociedade em nome coletivo ou em coman
dita simples, constituida exclusivamente por brasilei
ros, fóra do território nacional, se tiver o seu contrato
arquivado no Brasil, a firma inscrita e a gerência con
fiada a brasileiros;

0. c) a sociedade anónima ou em comandita por
ações, constituida em pais estrangeiro, se, obtida a
autorização para funcionar no pais, para o território
nacional transferir a sua séde e tiver por diretores
ou sócios gerentes cidadãos brasileiros. n

Quauto ás pessoas jurídica:; explorando outra atividades
não existem na legislação pátria condições especiais pa10a a
fixação da nacionalidade.

U .que o bom senso, porem, está indicando é que as exi
gências para a fixação da nacionalidade das sociedades devem
ser tanto mais rigorosas, quanto mais se relacionem os fins
e objetos do seu comércio ou de sua indústria, com os interes
ses do pais, ligados principalmente á sua defesa e aos fatores
capazes de afetar a sua soberania e as suas indústrias bási
cas. É assim mister que na nossa lei ordinária se determinem
com a possivel precisão as exigências a que devem obedecer
todas as diversas modalidades de sociedades para a fixação
da nacionalidade. Com referência aos bancos de depósito já.
enumeramos as razões de ordem econômica que justificam
a sua nacionalização. Existem, porém, ao lado dessas, outras
de ordem política a confirmarem o asserto do nosso ponto de
vista.

De fato, Srs. Constituintes, a experIência mundial tem
provado que os bancos de depósito para onde convergem as
disponibilidades de numerário e consideráveis economias do
país, devem ser encarados como estabelecimentos que explo
ram verdadeiros serviços de alta relevancia para a coletivi
dade, podendo, assim, num dado momento, ter influência pre-
ponderante no ritmo da economia nacionnl. -

Bancos de depósito mtimamente ligados á economia es
trangeira, caJ:'.!'eam, iHevitavelmente, para o nosso meio na
cional, as crises econÔmicas e financeiras qne afetam os seus
patses de origem. Os Estados Unidos conheceram no passado
êsse problema, o que levou um Senador a declarar que o dol
Jar durante muito tempo funcionou como um verdadeiro
apêndice da libra esterlina, porquê sObre êle refletiam quasi
que automaticamente as cril'es da libra, através dos bancos
aU e~tabclecidos que se achavam então muito ligados á eco
nomia inglesa.

Nada mais natural, portanto, que na legislação brasileira
se preveJa uma nacionalização progressiva, mas integral, dos
bancos de depósito no país, de forma que as massas de nosso
numerário e as economias de nossa gente, que num momento
dado podem constituir um instrumento de atuação importante
na evolução da nossa economia, não sejam orientadas ou di
rigidas por elementos que não estejam em intima e completa
conexão e comunhão com os interesses nacionais. Releva
ponderar que essa nacionalização deverá ser feita com res-
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peito aos direitos adquiridos, por estãgios que não perturbem
o equilíbrio dos negócios e tendo em aprêco os incontestáveis
servicos que á nossa economia têm prestado muitos dos ban
cos estrangeiros._

Feitas estas ligeiras considerações, ouso apelar para Os
81's. Constituintes, para que concordem em que seja restabe
lecida no projeto definitivo da nossa Constitui~ã(), com a re
dação proposta por um dos dignos relatores da Comissão Cons
titucional, a emenda que sôbre o fomento da nossa economia,
desenvolvimento do nosso aparelhamento de crédito, diretri
zes de nossa legislacão bancãria e perseguição á usura, apre
sentou a bancada paulista e cUJas idéias fundamentais foram
incluídas em artigos indepen<ientes, no projeto organizado
pela digna Comissão Revisora. (Muito bem; muito bem. Pal
mas. O orador é cumprimentado.)

Durante o discurso do 81'. Roberto Simonsen
o Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Pacheco de
Oliveira. 1° Vice-Presidente.

10

o Sr. Aloisio Filho - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Aloisio Filho (Pela órdem) - Sr. Presidente, pedi
a palavra para fazer a seguinte comunicação:

"Dentro da orientação que nos temos traçado, desde o
inicio de nossas sessões, de pugnarmos pela plenitude de ma
nif.estacão d-o pensamenú> no Pais, ê fora de qualquel' propó
sito de intervir em assuntos que possam parecer regionais,
devemos trazer ao conhecimento da Assembléia Nacional
Constituinte os lamentáveis fatos ocorridos na Capital de São
Paulo, em torno de um comicio político ali promovido, e de
que nos deram conta cabogramas dali transmitidos a cada
um de nós.

Sala das Sessões, 13 de Marco de 1934. - Aloisio Filho.
- Henrique Dodswo1"th. - Acú1"cio T61Te8. - João Vilaa
boas. - I. I. Seabra. - Adolpho Konder. - Sampaio
Correa." .

11

o Sr. Cardoso de Melo Neto - Peco a palavr:a.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

O Sr. Cardoso de Melo Heto (Pela õrdem) - Sr. Presi
dente, a bancada paulista recebeu, hoje, dois telegramas, em
sentidos opostos, a respeito do comício realizado hontem, no
largo de São Francisco, na Capital de São Paulo. Ainda que
não estivessem, como estão, expressos em termos inadequa
dos, deles não daria conhecimento á Assembléia, porquê, fiel
á linha que se traçou, a bancada paulista não trata, nesta fase
de nossos trabalhos, de assunto extranho á matéria consti
tucional.
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Evidencia, assim, num caso regional, paulista, a since
ridade dos repetidos apelos que teve ocasião de fazer, em re
lação a casos analogos, de outros Estados." (Muito bem; mui
to bem.)

12

o Sr. Xavier de Oliveira (Para expLicação pess·oaL)
Sr. Presidente, a esta hora adiantada de nossos trabalhos, é
com real constrangimento que tomo a palavra e, desta vez,
verdadeiramente, para uma explicação pessoal.

Impõe-me o fato uma nota anteontem publicada na im
prensa desta Capital e procedente do Gabinete do Sr. Mi
nistro das Relações Exteriores, contraditando palavras que
eu proferira noutra tribuna que não esta: a Sociedade dos
Amigos de Alberto Tôrres - em relação a assunto que an
teriormente tinha tratado perante a Constituinte e que diz
respeito, ainda, á malfadada questão da vinda de imigran
tes assírios -para o Brasil.

Houve por bem S. Ex. o Sr. Ministro, interino, das
Relações Exteriores, depois de ter procedido, durante vinte
e dois dias, a um inquérito em seu Ministério, achar des
tituído de fundamento aquilo que S. Ex. designou de in
crepação de minha parte e que, constando de sua nota (que
deixo de ler por ter sido publicada em todos os jornais
desta Capital) se resume. em última análise, ao fato de ter
eu proferido naquela Sociedade as seguintes palavras. gri
fadas na nota daquele ilustre titular:

"Causou. muitas 'Vezes, estranhesa o açodamento,
o interesse com que, do Ministério do Exterior tele
fonavam para o Ministério do Trabalho, indagando se
tal requerimento da Companhia de Terras Norte do
P.araná não fôra despachado ••. "

Demonstrarei, a seguir, que é absolutamente verdade
o que S. Ex. aquí declara, peremptoriamente, ser destituí
do de fundamento.

Eis o trecho da nota a que me reporto:

"O Ministério das Relações Exteriores procedeu,
por isso, ás necessárias indagações. E o resultado
destas o autoriza a afirmar que a acusação é intei
ramente destituída de fundamento.".

Não leio na integra - repito - a nota que S. Ex.
fez enviar á imprensa, mas o faco, ipsis literis, do trecho
abaixo, a que quero pôr de manifesto, chamando para êle a
atenção da Assembléia:

"Ficou igualmente apurado que, durante as ne
gociações SÔbre a vinda dos assírios, se telefonou
do Itamaratf ao Ministério do Trabalho, solicitando.
não o despacho de requerimentos de particulares, mas
tão s6mente confirmação escrita da decisão que o
mesmo Ministério já tomara e verbalmente comuni
cara ao Itamaratf, sÔbre a documentação emanada de
autoridades oficiais estrangeiras.
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o Ministério das Relações Exteriol'es não teve co
mo se vê do exposto, entendimento algum,. a respeito,
com particulares ou companhias privadas, havendo
sido, no caso, mero intermediário unicamente entre a
Liga das Nações e govêrnos estrangeir(}s e o Minis
tério do Trabalho."

Falando para uma Assembléia de homens ilustres e
cultos, dispenso-me, Sr. Presidente, d-e aduzir qualquer
palavra, qualquer consideração a mais, para comprovar a
verdade das minhas asserções, feitas na Sociedade Alberto
Tôrres.

Acima, S. Ex. disse que não se telefonou, do Itamaratf,
para o Ministério do Trabalho, que são inteiramente desti
tuídas de fundamento as minhas declarações; um pouco
abaixo, declara que "ficou igualmente apurado que se te
lefonou do Itamarati para o Ministério do Trabalho, a res
peito daqnele mesmo assunto".

Assim, pois, a controvérsia é apenas em torno de um
pequeno detalhe.

Telefonaram OU não?
Eu afirmei que sim. S. Ex. terminou confirmando

igualmente que telefonaram.
Não me é preciso fazer um inquérito para reafirmar a

minha asserção, porquê o telefonema do Itaroaratí ao Sr.
Salgado Filho, se prendia aos neg6cios da "Paraná Planta
tion", direta ou indiretamente, pouco importa, mas dela, se
não por seus diretores, mas pelas nações européas e pela.
Sociedade das Nações que por ela tanto se interessam.

Disse S. Ex. que era a respeito de documentos que
vinham do estrangeiro, da Liga das Nações, da Inglaterra,
da Espanha, referentes ao ass:unto. Digo eu que, ainda que
indiretamente o Ministério das Relações E::rteriores resol
vesse defender os interesses da grande Companhia de Ter
ras Norte do Paraná, tudo, em suma, dizia respeito á vinda
de assírios para o Paraná. Nada mais.

SI' . Presidente, não quisera - e faco-o com abso
luto const.rangimento - voltar a tratar desta questão.
Reputo-a a mais debatida e estudada nesta Casa, versada
pelos espíritos de érite desta Assembléia, como os 51'S. Teo
tônio Monteiro de Barros, Pacheco Silva, Morais Andrade,
(que muito me felicito pelo fato de, ao menos uma vez, estar
de acÔrdo com S. Ex...• )

O Sn.. MORAIS DE .ANDRADE - Muito obrigado.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - .•• o grande espírito

de Artur Neiva •••
O Sa. PEDao 'VERGARA - Xavier de Oliveira•.•
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Muito agradecido.
• .• e a palavra oracular do insigne mestre Miguel

Couto, que, talvez pela primeira vez, em SUa vida, falando
a homens de cultura, não tenha sido devidamente atendido.

Sim, Sr. Presidente, na realidade, a Nação, represen
tada por esta Assembléia, não quis ouvir ou, por outra, não
quis atender aos conselhos da experiência do sábio mes
tre. em relação ao problema imigratório. Afirmo, porém,
Que a Comissão elaboradora do projeto de Constituição, ora,
já aprovado, não traduziu, fielmente, o sentir da maioria
da Assembléia em relação á questão da imigração.



- 291-

Cônscio. Sr. Presidente, de que estou com a razão ao
me opor, com veemência, com todo o ardor do meu tempe
ramento, ú política de imigração que vem seguindo cerlos
órgüos do Govêrno Provisório, quero voltar á nota do 118
mnrulí, aqui trazida pelo eminente leader da maio1'ia, meu
emInente telmar, Sr. Medeiros Neto, nota que respo11dia ao
reqlH!I'hncnto "\cúrcio Tôrres sôbre a matéria e nota que
reputo Incol1i'equente, insensata e, até, carecedora de fun
dunwnlo,

l"u l'efcrida nota, diz o Itamaratí que apenas foi in
lcrmt.'ula'll'lo da Sociedade das Nações e de algumas potên
cll\!l da EU1'opa, que tinham interesse vital em mandar para
o llt'lI!l1l 10\,000 assírios, para a Companhia de Terras Norte
Pnl'lIn:\. Foi, apenas, o intermediário; e atira toda a res
ponllllblllclnde dêsse caso algo escabroso ao 1linistério d(J
Trubnlho,

Nüo t~nho procuração do Sr. Salgado Filho, mas poss"
dizer, cometendo para com S. Ex. um ato de inteira jus.
tit,:n, P- :lto em que, certamente, sou acompanhado pelo!
Srs. Deputados ~Iorais Paiva e Lacerda Pinto, afil'mand(J
que S. Ex. foi, em princípio, dadas as informacões que co
lheu dos órgãos técnicos de seu Ministério, absolutamente.
contrtirio á vinda dos imigrantes assírios ao Brasil.

O SR.. BARRETO CAMPELO - Afinal, esteve de acôrdo.
O l=;n, XJWIER DE OLIVEIRA - S. Ex, foi obrigado ti

ccd"r dlnnlo de insistência do Itamaratf, mas, mesmo assim,
conrllclonou, na sua informação escrita de pr6prio punhCl.
que \'!c81ll'm apenas 100 familias assírias, a título de expe
rlêncln, Entretanto, a informação do Ministério do Exterior
diz n elltn Casa que há convenções assinadas com a Liga das
Nnl:r\p.IIl 011 com potências estrangeiras, que autorizam a vin
da em mnssa, á razãJ de 500 fnmmas por mês, diz a no
tn, do nadn menos de 14.000 imigrantes assírios para a
já elfnrfn Companhia.

O ~n, MORAIS PAIVA - Dou meu testemunho. aliás dis
p(!n~J\v,'I, porquê ninguem duvidaria da veracidade das pa
ln\'I'llll do V. Ex.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA. - Agradecido a V. Ex.
O 8n. MORAIS PAIVA - No entanto, O Sr. Ministro do

Trnbnlho condicionou a vinda dos assírios á. qualidade de
agricultores. Uma. vez que não sejam agricultores, de zero
801'á o seu número.

O SR, ACÚRCIO TÔRRES - Permita o Sr. Deputado Mo
rai" Paiva uma pergunta. Diz S. Ex. que o Ministro do
Trnhnlho condicionou a vinda dos assírios á. qualidade de
llSl'lcu!tllres. Pergunto: essa verificação é f.eita .antes do ern
bllrql.lo dos imigrantes ou depois de aqui chegarem os as
sírios.

O Sn. MORAIS PAIVA - Naturalmente, antes.
O Sn. CLEME!'TE MARIA!'l - A companhia. se obriga a

repatriá-los.
O Sn. ACÚRCIO TÔRRES - Explico porquê dei o meu

apal'to nesse sentido. Até aqui, o próprio Ministro do Ex
terior, se não me engano, nas informações prestadas á As
sembléia, declarou que não poderia evitar a vinda da pri
meira leva, e que, entretanto, se não fosse de agricultores,
a segunda. não vida. Quero saber se a restrição é já. para a
primeira leva, ou não.
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o SR. MORAIS PAlVA - O Govêrno fiscalizará a entrada
desses imigrantes.

O SR. XA'VIER DE OLIVEIRA - Peço licença para res
ponder ao aparte do ilustre colega, Sr. Acúrcio Tôrres, até
porquê a nota do Itamarati foi precisamente para esclare
cer o requerimento de informações que S. Ex. patri6tica
mente aqui formulára.

É o próprio Sr. Ministro interino do Exterior. o Sr. Ca
valcanti Lacerda, homem a qnem admiro e respeito 
quero dizê-lo francame!'te á Assembléia - pelos grandes
serviços que tem prestado ao Brasil•••

O SR. ACÚRCIO TÔR."9.ES - É um diplomata ilustre.
(Muito bem.)

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - ... na carreira a
cujo apice hoje chegou, ê S. Ex. quem está mal informado
a respeito da questão, porquê deixou o Itamar::-.ti de atender
ás vozes autorizadas da nação, que aqui falou pelos seus
6rgãos mais expressivos, pelos expoentes da ciência e -pelos
eugenistas desta Casa, excetuada a deficiência da minha au
toridade; •••

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Incluida, ao contrário, a pes
soa de V. Ex.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - ..• despresou as in
formações de um homem l que é um sábio, discipulo de Os
valdo C:r-uz, de Carlos Chagas, de Artbur 1'leiva - o Dr. Herá
clito de Sousa AraúJo, professor de Manguinhos, - que,
tendo ido estudar in loco as tl'ibus nomades do Irak, troux:e
o seu testemunho pessoal, concluindo por dizer que não con
vém ao Brasil, quer por suas condições individuais, quer
por que não são agricultores...

O f::;R. L'UIZ SUCUPIRA. - A própria Liga das Na~ões diz
isso; no seu boletim.

O SR. XAVIER DE OL'PlElRA - Confol'mele:mbra o
nobre colega, é a própria Liga das Nações que, em s,eu bo
letim, afirma não serem -os assírios agricultores, e tanto
assim é que, querendo localizá-los no Irak, teve de, fundar
3.850 estabelecimentos urbanos, para 35 rurais, coh:lforme
dados que fiz inserir no meu primeiro discurso anterior
sõbre o assunto, tirados do referido boletim.'

Pois bem, Sr. Presidênte, desprezou o Sr. Ministro do
Exterior todas as informações fidedignas, dadas por homens
da maior respeitabilidade e competência; desprezou, até aau~
toridade incontrastável de Miguel Couto, para atender, na
turalmente, ás que lhe dava a Companhia Norte do Paraná
por seus representantes na Liga das Nações e na Inglaterra,
chegando 'a dizer, baseado em sãs informações, que os pró~

prios Estados Unidos receberam também a sua qu6ta de
imigrantes assírios1

Tenho, 81'. Presidente, em meu poder um 6rgão auto
rizado da imprensa desta Capit.al, O País, que desmente, ca~

legoricamente, essa afirmativa oficial. E faco á Assembléia
esta afirmação também categ6rica: tendo tido ocasião de
trocar algumas palavras com o Sr. Hibson, o ilustre embai
~ador americano junto ao Govêrno do Brasil, S. Ex. res
pondeu áquela asserção com uma gargalhada, acrescentan
do, depois, para esclarecer, que só assim, mesmo podia res
ponder a UIna tal afirmacão, a qual só poderia ser feita por
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quem desconhecesse as leis de seu país, em matéria de imi
gração.

Não qu~ro, porém, cançar os nobres Deputados.
O SR. ACÚRCIO TÔRRES - V. Ex. jámais cança aos seus

colegas.
O SR. XAVIER DE OLivEIRA - Mas, Sr. Presidente,

é de lamentar o fato, porquõ, nêste documento oficial do
Itamarat', que aquí tenho em mãos (mostrando um livro),
escrito, talvez, pela pena do Sr. Raul Fernandes, como Presi
dente da Sexta Conferência InternaciObal A..-.y}erieana, está
claramente numa ressalva da Delegação Americana, a res
peito do problema imigratório, tratado por aquela assem
bléia de 21 nações da America. Não sei como pode o Ita
maratí desconhecer que, em Havana, em 1928, os Estados
Unidos, pela própria palavra de Chades Evans Hughes,
consideraram a imigração um problema de sua economia
interna, extreme de qualquer restrição e afeto apenas e ex
clusivamente ao Congresso Americano.

Peço a atençãn da Casa para o assunto, pois desejo fi
que consignada na ata dos nossos trabalhos a ressalva da
grande nação do Norte no conclave de Havana:

..A Delegação dos Estados Unidos deseja mani
festar, com relação a esta resolução, que o Govêrno
dos Estados Unidos considera que o control de imi
gração é um assunto de caráter interno, representan
do o exercício de um direito soberano e que, no que
se refere aos Est.ados Unidos, a autoridade do Con
gresso, en: matéria de imigração é exclusiva".

Assim, pela palavra de Charles Hughes, falava a Dele
gação Americana em Havana, em 1928. E o Itamaratí des
conhece isto! Desconhece que o problema da imigração, nos
Estados Unidos, é resolvido, exclusiva e soberanamente, pelo
seu Congresso, e vem dizer, num documento oficial, á As
sembléia Nacional Constituinte, que os Estados Unidos rece
beram imigrantes procedentes das tribus assírias do Irak!
Mas, dizia eu, Sr. Presidente, que não queria voltar mais a
esta questão. Voltei porquê fui provocado pelas notas até cer
to ponto insensatas e inverídicas do ltamaratí, e porquê
quero provar á Assembléia que não fui afir!Dar uma inver
dade á Sociedade Alberto Tôrres e que, muito ao revés disto,
desta tribuna, que, espero em Deus, jámais deshonrarei, só
tenho falado verdades, ainda que duras verdades.

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - V. Ex'. s6 lhe dá brilho.
O SR. PEDRO VERGARA - V. Ex. só a tem ilustrado.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Agradecido a VV. EEx.
Qu~ria, Sr. Presidente, terminando, mostrar á Assem-

bléia mais uma face gravíssima dêste problema de tanta im
portancia, mesmo fora do Brasil, que foi, há pouco, encarado
mais uma vez, no próprio Parlamento britanico.

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Precisamos mesmo atender a
fundo a essa questão, porquê estamos vivendo no país dos
fatos consumados. Depois que os assírios chegarem, o Go
vêrno responderá: - chegaram; fazê-los voltar não convém.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Muito bem; é isso
mesmo.

O SR. MORAIS PAIVA - Há compromisso de repatriamento.
O SR. ACÚRCIO TÔRRES - V. Ex. acredita nisto?
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a SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Certamente que não.
a SR. MORAIS PAIVA - Não tenho motivos para não acre

ditar.a SR. ACÚRCIO TÔRRES - Também os não tem para acre
ditar.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Os minutos correm, e
eu VOU correndo também.

Dizia eu que essa questão, que mais de uma vez tem
tido repercussão no Parlamento inglês - tenho a respeito
notas bem interessantes, mas não posso recorrer a elas, por
quê a hora está prestes a terminar - foi ali tratada ainda
em data de 30 de janeiro último pelo Deputado Sr. Eden. o
qual, respondendo a uma interpelação do Deputado liberal
Sr. Marden, afirmou que os assírios vinham para o nosso
País, por um gener,oso oferecimento do Brasil para aco
lhê-los.

O SR. LUIZ SUCUPffiA - O Dr. Getúlio Vargas declara.
hoje, que não tinha assinado ato algum nesse sentido.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - É verdade.
Terminarei referindo-me a essas declaraç,ões que muito

honram o ilustre chefe do Estado.
Insisto em afirmar que também a Liga das Nações asse

vera tratar-se "de um oferecimento do Brasil", pelo qual o
nosso pais recebeu até um voto de aplausos da Sociedade, voto
a que já me referi em outra ocasião, e oferecimento que foi
outra vez reafirmado no Parlamento inglês, como acima fi
cou dito, para a vinda dos assírios para as terras do Paraná.

Não é s6, Sr. Presidente, aiuda em comunicacão recente,
no Boletim da Sociedade das Nações, número de fevereiro pr6
ximo findo, tive de ver desoladamente a altura em que se en
contra este problema. É que a Sociedade, calculando despesas
que tinham de ser feitas para esta primeira operação, que
seria a transferência dos 14.000 assírios para as terras do
Norte do Paraná, entendeu que se gastariam cerca de 314.000
libras, que, no cálculo do nosso prezado colega Sr. Pedro Ra
che, equivalem a nada menos de que 25.000 contos. Estou
informado que a séde da companhia em São Paulo, por seus
advogados, avalia os gastos dessa operação em quantia supe
rior a 56.000 contos.
dever de patriotismo:. que será do Brasil, que no Estado do
Paraná já perdeu 11.000 quilômetros quadrados, que é a
quanto monta a concessão de terras que aH tem a "Paraná
Plantation" e onde já existem uma estrada de ferro, uma ci
dade - Londrina - e, segundo informações que tenho, uma
das clausulas do contrato com aquela Companhia lhe dá o di
reito - preste bem atenção, os Srs. Constituintes - o di
reito exclusivo de explorar todos os servicos públicos nas
cidades que foram por ela fundadas naquele verda'deiro Es
tado estrangeiro dentro de nossa pátria? (Muito bem.)

Que pode:t'â fazer o Brasil, depois que essas potências
européias, comandadas pela Liga das Nações. ali aplicarem
56.000 contos, pelos calculas da companhia em São Paulo, de

Pergunto, agora, á Assembléia - e o faço como um alto
:pois de já terem construído estradas de ferro, levantando cida
des e localizado 14.000 assírios?

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - O Ministro do Trabalho devia
procurar localizar ali os nordestinos. (Apoiado. )

O SR . XAVIER DE OLIVEIRA - V. Ex. põe bem a
questão nesses termos.
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Poderia entrar em outras considerações referentes a êste
assunto, justificando, de certo modo, versar eu, pela primeira
vez, aquí, matéria não propriamente constitucional.

O SR. TEIXEIRA LEITE - É assunto de alta importancia
nacional.

O SR. XAVIER 'DE OLIVEIRA - Estou, porém, fazendo
ressaltar a gravidade d&sse problema de nossa política de imi
gração, com a qual não estou de acôrdo. Oportunamente, de
monstrarei que o que está no substitutivo constitucional, já.
aprovado em primeira discussão, não consubstancia o pensa
mento da maioria desta Casa.

O SR. CLEMENTE MARIANI - Absolutamente, não.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Nem é tão pouco, o

que há. de ficar em nossa Constituição.
O SR. TEIXEIRA LEITE - Praza Deus que V. Ex. seja

ouvido.
O SR . XAVIER DE OLIVEIRA - Ligo o problema imi

gratório á. questão dos latifúndios brasileiros em mãos de es
trangeiros, ou de companhias estrangeiras.

O SR. LUIZ SUCUPIRA - A "Mate Laranjeira" é um ver
dadeiro Estado dentro do Estado.

O SR.'XAVIER. DE OLIVEIRA - V. Ex. citou um exem
plo frisante.

Voltarei a tratar dêle dentro de poucos dias e termino
estas considerações com um desabafo de patriotismo: estou
devidamente informado de que a diretoria da Sociedade Al
berto Tôrres, a que se incorporam os Deputados Edgar
Teixeira Leite, Domingos Velasco e Alde Sampaio, membros
dessa associação, recebida, ontem, pelo honrado Chefe do Es
tado, ouviU: de S. Ex. palavras de elevado patriotismo em
face dêste gravíssimo problema. S. Ex. afirmou que não
assinou, nem autorizou ato algum - friso bem êsse ponto
e peço para êle a atenção da Assembléia - não assinou, nem
~.utorizou ato algum que obrigasse o Brasil a receber essa
massa de imigrantes assírios.

O SR. TEIXEIRA LEITE - Dou o meu testp,munho: ouvi
essas declarações do próprio Sr. Getúlio Vargas.

O SR. AcÚRCIO TÔRRES - Mas, então, como é que o se
nhor Getúlio Varg-as não assinou nem autorizou a vinda dos
assírios e êles estão vindo?!

O SR. LUIZ SUCUPIRA - Ainda não vieram.
O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Os Ministros afirmam, pelo

menos o do Exterior o fez em informação mandada á Assem
bléia. que êles virão, num total de :14.000 e em levas de 500
famílias.

O SR. XAVIER DE OLIVEIR.>\ - Afirmo ao ilustre colega
e prezado amigo, que está. sempre a favor do "contran - que,
dessa vez vai ficar a favor do "sim": - S. Ex. o Chefe do
Govêrno Provisório disse, perentoriamente, que não estava ao
par da questão, no pé em que ora se encontra, e acrescentou
que ia mandar abrir inquérito a respeito.

O SR. ACÚRCIO TÚRRES - Quando dei o aparte anterior,
não o fiz para censurar o Chefe do Govêrno Provisório, nem
por não acreditar na sinceridade da sua palavra patriótica.
Quis ::Ipenas mostrar uma irregularidade, pelo menos admi
nistrativa.

O SR. XAVIER DE OT~IVEIRA - Que S. Ex. vai apurar
devidamente num inquérito.
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o SEl.. ACÚllCIO TôR.aES - O Chefe do Govêrno Provisório
ignora o ponto em que se acha a questão. O Sr. MinistTo do
Exterior informa á. Assembléia, em resposta a um requeri
mento meu, que os assírios Vêm, em número de 14.000 e em
levas de 500 familias.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Que os assírios não vi
rão, caso não convenham ao Brasil, disse-o o Chefe do Estado
a uma douta corporaçãn que o foi ouvir a respeito.

O SEl.. PEDRO RACHE - Então, os assírios não estão
vindo ..•

O SEl.. ACÚRCIO TÔRRES - Quando, há pouco, disse "estão
vindo", foi por fôrça de expressão. O General Browne já aí
está.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - É o pr6prio General
Browne - assinalou V. Ex. muito bem - quem vem, até
certo ponto, desmentir a nota do Itamaratí, quando implicita
mente assevera que os assírios não são agricultores, pois, em
entrevista que concedeu ao Con'eio da Manhã, em data de 7
do corrente, S. Ex. afirma que .as tribus do Irack são, real
mente, compostas de nômades.

Eis aí as suas próprias palavras;,cque vale a pena trans
crever:

"Quanto ao alegado de não passarem os assírios
de nômades, guerreiros, o General nos explicou que êles
não tinham pouso certo, pela necessidade de se defen
derem contra os ataques que lhes dirigiam seus inimi
gos de crença."

Disse mais, êsse delegado da Liga das Nações, ou da Co,:"
missão Nansen, ora no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, que
êsses assírios, antes da guerra, eram em número de 200.000
almas, estando agora reduzidos apenas a 40.000. Veja bem
a Assembléia o rebutalbo de gente que querem mandar para
o Brasil, para o Paraná 1
perando, confiando com esta Assembléia, inclusive com o meu
nobre amigo, Sr. Acúrcio Tôrres, o feliz ensejo de, em breve,
podermos todos bater palmas ruidosas ao honrado Chefe do
Govêrno, que, certamente, resolverá esta questão, de acõrdo

Srs. Constituintes, termino as minhas considerações, es
com os altos interesses nacionais, que nela se consubstancia.
(Muito bem; muito bem. Palmas prolongadas. O orador é 'Vi
vamente cumprimentado.)

O Sr. Presidente - Esgotado o tempo da sessão, vou
levantá-la, designando para amanhã, á. hora regimental, a
seguinte

ORDEM DO DIA

Discussão do projectd n. 1, de 1934. (Substitutivo Cons
titucional. )



94a. Sessão, em 14 de Março de 1934

Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente e Cristóvão
Barcelos, 2° Vice-Presidente '

1

Ás i4 horas, comparecem os S1's. :
Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos,

Tomaz Lôbo, Fernand.es Távora, Clementino Lisboa, Valde
mar Mota, Alvaro Mala, :Mario Caiado, Luiz Tirem, Alfredo
da MaLa, Abel Chermont, Mário Chermont, Lino Machado,
l\Iagalhães de Almeida, Rodrigues Moreira, Costa Fern::mdes,
Adolfo Soares, Godofredo Viana, Agenor Monte, Pires Gai05o,
ValdemaI' li'alcão, J.osé Borba, Leão Sampaio, Pontes Vieira,
Jeová Mota, Xavier de Oliveira, Silva Leal, Martins VeI'as,
Odon Bezerra, Rerectiano Zenayde, Barreto Campelo, ArI'u
da F~lcão, Mário Domingues, Arnaldo Bast.o", Simões Bar
bosa, Humberto Moura, Góis Mont.eiro, Valimte ria Lima,
Sampaio Costa, Antônio Machado, Leandro Maciel, RodI'igues
Dória, Deodato Maia, J. J. Seabra, Marques dos Reis, 1'risco
Paraíso, Clemente Mariani, Arlindo Leoni, Leôncio Galrão,
Átila Amaral, Gileno Amado, Francisco Hocha, Lau!'o Pas
sos, CaI'los Lindenberg, Godofredo Menezas. Hl'mrique Dods
\\7orth, Amaral Peixoto, Sampaio Correia, Leitão da Cunb1l,
João Guimarães, Raul Fernandes, Acúrcio Torres, Fernando
Magalhães, Cardoso de 1\Ielo, Buarque Nazul'clh, Lemgruber
Filho, Bias Fortes, Ribeiro Junqueira, Martins Soares, Pe
dro Aleixo, Augusto de Lima, Gabriel Passos, Augusto Viégas,
Mata Machado, Delfim Moreira, Odilon Braga, Vieira Mar
ques, Clemente Medrado, Simão da Cunha, João Beraldo,
Furtado de !I{enezes, Cristiano Machado. Policarp::l Vioti, Da
Diel de Carvalho, Levindo Coelho, Lieurgo Leite, Celso Ma
chado, Carneiro de Rezende, Plfnio Correia de Oliveí.':l, Al
cantara Machado. Teotônio Monteiro de Barros, José ·UIpiano,
Cincinato Braga, Lacerda Werneck, Antonio Covelo, Cardo
so de Melo Neto. Morais Leme, Alfredo Pacheco, Lacerda
Pinto, Antônio Jorge, Adolfo Konder, Arão Rebeio, Simões
Lopes, Anes Dias, Frederico -Wolfenbutell, Renato Barbosa,
Demétrio Xavier, Vilor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro
Vergara. Fanfa Ribas, Adroaldo da Costa, Alberto Diniz,
Cunha Vasconcellos, Ac!r Medeiros, Ferreira Neto, Gilberto
Gaheira, Vasco Toledo, Valdemar Reikdal, Martins e Silva,
Francisco Moura, Antônio Pennafort. João Vitá~n., A!hp.rto
Surek Guilherme Plaster, Edmar Carvalho, RIcardo Ma
chado' Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Mário Ramos,
Rachá Faria, Roberto Simonsen, Pinbeiro Lima. (:134.)

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa Q compa
recimento de i34 S1's. Deputados.
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Está aberta a sessão.

O Sr. .Fernandes Tãvora (2° Secretário) procede á leitura
da Ata da Sessão antee·edente.

O Sr. Pontes Vieira - Peco a palavra.

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

O Sr. Pontes. Vieira (Sôbre a Ata) - Remeto á Mesa, Sr.
Presidente, a seguinte retificação sôbre a Ata:

"Na minha declaração de voto, de ontem, aceitan
do o requerimento dos Srs. Deputados João Villabôl~s

e Acúrcio Tôrres, fiz restrições não s6 ao art. 14, como
ao art. 4", parágrafo único, das "Disposicões Transi
tórias" .

Em Vez de arte 40, lê-se na Ata art. 49.
Requ~iro a necessária -retificação na Ata de hoje."

(Muito bem.)

() 81'. Presidente - De acôrdo com o Regimento aprovado
pela Assernbipi::l. :l~ l'et.ifica.cões ql1e tenham de ser feitas á
Ata, já não o serão mais oralmente e sim Dor escrito.

2

o Sr. Daniel de Garva.1h.a - Peço a palavra..

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

O Sr. Daniel de Carvalho (Sôbre a. Ata) - Remeterei á
Mesa, Sr. Presi<1ente. uma retificação que tenho a fazer. llôbre
a Ata, e que, em virtude de disposição do novo ltegimento,
não poderá ser feita oralmente.

~ a !ile!!,uinte:
Na Ata da sessão, de ontem, consta a declaraCão de voto

da bancada do p. P.. M. sObre o substitutivo do projeto eons
tilu~ional. sem a minha as~inatura. o que poderá. induzir em
êl'I'o qtl('It! não Lenha estado presente á referida sessão, ou
não haja ouyido OU lido o meu discurso sObre o requerimento
mandando destacar o art. 14 e seu parágrafo das "Disposi
cões Transitórias" do mesmo sUbstitutivo. os quais, a meu
ver. contêm uma monstruosidade, mornl, jurídica e política.

A batjcada do P. R. M., pela minha desautorizada voz.
pleiteo\l & sepura<;ãe. ou deslaq\:le daquele artigo aprovando
os atos do Govêrno Provis6rio e seus agentes, para debate e
deliberaçuo em separado. conforme consta do decreto da con
"OCllCÜO da As:-embléin e do Regimento.

Vencida nesta pr-eliminar, a bancada do P. R. M. votou
o "projeto com t'~!"lri~ões !':ôbrp. ~S!:E' pont.o essencial e sôbr~

muitos outros, que constarão de emendas.
Sou, portanto, inteiramente solidário com a bancada e

com a declaraCão lida pelo nobre leader. Sr. Carnejro de Re
zende, nas restrições opostas ao projeto de Constituição apro
vado em primeiro turno, o qual cobre com a bandeira tia so
berania nacional nllInero;:os atos praticados em nome da Re
volução de Outubro de 1~30 e que, no entanto, contrariam.
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de frente, os ideais dêsse movimento de regeneraCão nacional
e até :J~ pt'6pri3~ leis promnlg-adas pelo Govêrno Provisório.

Sala das Sessões, 14 de :Março de 1934. -- Daniel tte Car
valho.

3
O Sr. Góis Monteiro - Peço a palavra.

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

o Sr. Góis Monteiro (Sôbre a Ata) - Pedi a palavra, Sr.
Presidente, apenas para enviar á Mesa a seguinte declaraç.ão
de voto:

Declarámos que, se estivessem05 presentes á sessão de
ontem, na hora ero que foi submetido á deliberação da As
sembléia o Substitutivo da Comissão Constitucional, tería
mos votado pela aprovação em globo do mesmo. ressalvando
o direito de, na forma regimental. ren'Jvar as em~ndas e apre
sentar as divergênci~:: crlH' mnnt.pmo;.

Sala das Sessões, 14 de Marco de 1934. - Góis J!onteiro.
- Valente de Lima. - /zidl'o de Vasconcellos. - Guedes
NO(Jueira. - Antonio Ma.chado- - Sampaio Cost.a.. - Ten
do, durante a fase revolucionária. exercido pelo espaço de
meses o cargo de Secretário du Interior e depois o de Secre
tá.rio Geral, no meu Estado (Alagoas}, 1>ron\Àncial'-me-i~

também pela exclusão do arl. 14 das "Disposiçõp.s TranSI
tórias", na parte referente a aprovação dos atos dos Inter~
ventares ~ seus aU:J':iliares, 1)or isso mesmo que d~sejaria não
fcssem s'lbtraídos á devida apreciação atos por mim pra
ticados no exercício dos cargos que desempenhei.

Vêm á Mesa as seguintes

DEC~UL\ÇÕES DE VOTO

Tendo tido necessidade imperiosa de retirar-me, ontem,
do recinto, logo após a votação do substitutivo ao Antepro
jeto, não me fOI possível, DO ro.om~l\to. formular e en'<,'ial' á.
Mesa a declaracão. que ora fa~o. do meu voto.

Votando pela aprovação em globo do substitutivo. obe
deci aos têrmos restritos do Regimento, com a r~5erva. po
rém, de votar pplas emendas contrárias ao art. H das "Dis
posit,:ões Transit61'ias" e outros. que não mereçam o meu
apÓIO.

Sala das Sessões, 14 de :Março de 1934. - Arlindo [.eoni.

** *.
Declaro que, estando presente li Ses~ãó em que foi dis

cutido o requerimento do Sr. Deputado Vilasboas, votei con
tra por t'!Ji.·odel· ~f:I' ('II/ltl':\('io 'In H"l?inwoto, ~l1bscrev~nd"
também a rirc.laracão ri .. voto do;: rn~us companheiro!'! d.·
bancada.

Sala elas Sessões, 14 de l\Iarro de 193L - Dr. 3[rírio
Chermoll:

* *
Declaro que vot('i ., fnvor rh 'Otlhst1t.11 f y...C) na Comissão

Constitucional ao Anteprojeto da Constituição na ancia de
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apressar a constitucionalização do Pais, mas com todas as
restrições que me impõe o dever de não faltar -ã- conilança
da Nação. Assim votei favorável ao requerimento dos Depu
tados Acúrcio TÔrres e Vilasboas, no sentido de ser destacado
da matéria constitucional o artigo 14 das Disposições Transi
t6rias, que manda aprovar, independente de e~ame, os atos do
Govêrno .Privisório.

Sala das Sessões, 14 de Março de i934. - Leandro J[a
ciel.

** *
Na minha declaração de voto hontem, aceitando o reque

rimento dos Deputados Vilasboas e Acúrcio TÔrres. fiz restri
ções não s6 ao artigo 14 como ao art. 40, parágrafo único,
das Disposições Transitórias. Em vez de artigo 4°, lê-se na
Ata: artigo 49. Requeiro a necessária retificação na Ata de
hoje.

Sala das Sessões, 14 de Março de 1934. - Pontes Vieira

** *
SI'• Presidente:

. - Requeiro fique constando da Ata desta sessão que, por
motivo quesaude, deixei de compal'ecer á anterior, razão pela
qual não -pude votar contra o substitutivo da Comissão Cons
titucional, então aprovado.

Sala das Sessões, 14 de Março de :1934. - Zoroastro
Gouveia.

*
* *

Declaramos que votamos a favor do requerimento dos
Srs. Deputados João Vilasboas e Acúrcio TOrres, pelo qual
pediram fosse destacado do Projeto de Constituição o artigo
1.4, com o seu parâgrafo único, das Disposições Transit6rias

Outrossim declaramos que votamos favora.velmente ao
substitutivo da Comissão Constitucional. com algumas restri
cões, com o firme Drop6sito de concorrer para a mais rápida
reconstitucionalização do País.

Sala das Sessões, :14 de Março de 193i - Francisco Vila
nova. -Alfredo C. Pacheco.

Em seguida, é aprovada a Acta.
O Sr. Presidente - Passa-se â leitura do Expediente.
O Sr. Tomaz Lôno Cio Secretário) procede â leitura

do seguinte

EXPEDIENTE

4
Oficio:
E:x:.mo. Sr. Presidente da Assembléia Nacional Constitu

inte - Declar-o que, nesta data, renun(}io o mandato de Depu
tado a esta Assembléia que me foi conferido .pelo i'arti,!o
Republicano Liberal do Rio Grande do Sul. Saúde e fraterm
dade. - A:l'gemi'l'o Dornelles. Rio de Janeiro, 12 de Março
de 1934.

- Inteirada.
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.0 Sr. President~ - Vai ser convocado, nos termos do
Regimento, o respectIvo suplente, do Partido Republicano Li
beral.

Telegramas:

5

Do 81'. M:atta Machado, justificando a sua ausência no
dia 12 de 1\1a1'ço.

- Inteirada.

6

De Rio Branco, Território do Acre - Presidente As
sembléia Constituinte. valores politicos Brasilia importan
te termo município Xapuri, conjugados elementos conservado
res locais em perfeita unanimidade com legião autonomista
~a.rtido Autonomista Juruaense, destacada. organização po
lItIca fundada cêrca 25 anos, interpretando aspiração herói
co povo acr~a!l0' de futura emancipação política quando Acre
est~ver ~uf1clentemente aparelhado, vem respeitosa.mente
pleItear Junto essa respeitável corporação seguintes medidas
preparatórias autonomia ampla: restabelecimento conselhos
municipais com função legislativa; eleição Chefe Executivo
Municipal e vogais pelo povo; dotação mínima quatrocentos
contos de réis anuais .diretamente aplicada pelos municipios
acôrdo conselhos mUnlcipais na instrução, higiene hospitalar,
rodovias, construções, edifícios públicos, alvenaria, esgoto,
agua, luz e outros serviços caráter definitivo. Transfm'mados
realidade aspiração este povo, até agora tratado como órfão
da Federação, dentro princípio unificação administrativa, es
tamos certos futura organização novo Estado não deslustrará
seus irmãos unidade brasileira. Saudações cordiais. - Cor
dcú'o Barbosa. - Virgilio Vianna. - Rtl1/ Mattos. - Nestor
Pires. - Antonio Pereira. - Ananias rAma. - Benevenuto
Lima. - Pedro Dias. - Miguel Ca.bral. - Ra1Jmundo Pira
gibe. - Alcidio Almeida. - David Souza. - Turi~ Said. 
Antonio Said. - Alexandre Esteves. - Carlos AbucateT. 
F1'ancisco Othero. - Luiz Soares. - Alberto Teixeira. -De
metrio Ab'll.cater. - Miguel Elpidio. - José Antonio. 
Julio Cordeiro. - Luiz Carlos. - José Dantas. - FrancisciJ
Pinho. - Genesio Quintino. - Francisco Joaquim. -Walde-:
mar Nunes. - José Bacuráo. - João Teixeira. - Antonio
Monteiro. - José Honorio. - Antonio Alencar. - Joaquim
Alencar. - José Ayres. - Miguel Machado. - Pedro Macha
do. - Nestor Machado. - Alvaro Neves., - José Nascimento.
- Manuel Lopes. - João Abreu. - Raymund.o' Nonato. 
Ral/mundo Cardoso. - FTancisco Timoteo. - José Martins.
_ .4.ntonio Ba.rbosa. -lnnocencio Pereira. - Joaquim Bar
õosa. - Marcelino Soares. - José Wanderley. - Cícero Nu
nes. - José Soares. - João Martins. - Joáo A7"TUf.l.l. 
Vicente Alguto. - Antonio Andrade. - José Alves. -Fran
cisco Rodrigues. - Lino Campos. - Antonio Campo$. 
Lindor Campos. - Clovis Jinkinga. - João Vianna. - A.n
tonio Rodri(Jues. - Crzciano Filho. - João l!'elipe. - Fran
"cisco Fonseca., - Ltâz Nunes. - José Goyana.. - Francisco
Vera. - Francisco Antonio Dias. - Manuel Cosme. - Tose
Simões. - Sebastião Pereira. - Francisco Pereira.. - A.l
fredo Pereira. - Jorge Cunha. - Domingos PereirlJ. 
Leopoldino Almeida. - Venancio Pereira. - José Manuel
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Bravo. - Flaviano Simões. - Adolpho Guedes. - Antoni()
Lima. - F1'ancisco Barros. - João Constantino. - Manuel
Jilves. - Augusto Aseda. - Waldomiro Barros. - Mario
Rogerio. - João Noguei7'Q. - Manuel Antonio. - Luiz Be
zerra. - Alcides Ferreira. - Antenor FerreíTa. - Emilio
Gomes •. - José Vülela. - Antonio Cavalcanti. - José Ber
nardo. - Emilio Koury. - José Maradi. - Georgiou José
Assad. -Joaquim Fernande.~. - Pedro Cardoso. - A. Coe
lho. - Bernardino Coelho. - João Norton. - Joaquim.
Carvalho. - Edgar Carvalho. - btlio Alexandre. - Rogério
Kanavate Pereira. - Octavio Oarvalini. - José Pereira. 
Nelson Vieira. - Francisco Assis• ..;... Moacyr Nunes. - Bo
doro Pereira. - Benedicto Lopes. - Amaro Oliveira•. 
F)'ancisco Santos _ - Raymundo Furtado. - Raymundo Ca
valcanti. - Joaquim Motta. - José Selvino. - Julio Jatahy.
- Epaminondas Freitas. - Augusto Damasceno.. - Francis
co Vieira. - Cllpriano Xavier. - Temistocles Monteiro. 
Januario Dionisio. - Hilario Meirelles. - Leo Baptista. 
José Carioca. - Ruy Francisco. -José Pinheiro. - Ramiro
Baptista. - Rallmundo Dantas. - José Canindé. - AlbaneJ
Oliveira. - Paulo Cabral. - Miguel Vieira. - Affonso Eva
risto Rodrigues. - Francisco Moreira. - Augusto Lima. -
Albertino Lima. - João Telles Dantas Oliveira. - Miguel
Lacerda. - José Abud Badorossa. - Onildo Pei:J:oto. -Abra
him Chaul. - Antonio Diogo. - Avelino Silva.-Teodorico
Teixeira. - João Aguiar. - Horácio Fontes. - José Costa.
- Aluisio Teixeira. - Ananias Moura. - Isaac Alves.-lsa
bel Rodrigues. - Amelia Cha'Ul. - Cecy Ferreira. - Maria
FeTreira. - Ofelia Peixoto. - Julieta Monteiro. - Miner
vina Monteiro. - Maria Aurelia. - Diva Hollanda. - Ame
lia José. - Anna Lopes.-Beatriz Maria Rodrigues - Eroti
des Acacia Maia. - Leonor Cardoso -Odete Maria Mendonça.
- Maria Rodrigues. - Alzira Barroso. - Emilia Barroso.!
- Adelia Cordeiro. - Odete Alves Nerv. - Alzira Moraes.
- .4.urora Lima. - Esther Souza. - Alcides Pimenta. -
Francisca Cordeiro. - Nazareth Cardoso. - Margarida Souza
- Maria Dias. - /anuaria Gonçalves. - Maria Barbosa. 
Lais Souza. - Senhorinha Lopes. - Gilone Teixeira. - Flo
ripes Souza. - Zinah 'l'eiXeira. - Maria Oliveira. - Mana
Marques. -l'loripes Araujo. - Nazira Abucater. - Estella
1l.ive)·o. - Arge7ttina Moreira. - Margarida Cunha. - Fran
cisca Acacia. - Algidia Goes. - Esther Lima. - Albertma
Vianna.-Cecilia Oliveira. - Maria Dantas.-Altamira SOlJ,
za. - Adelia Lima. - Suzana Gomes. - Cecilia Conde. 
Caetano. Gadelha. - Adelaide Souza.

- Á Comissão Constitucional.
De Sena Madureira. - Territ6rio do Acre. - Presidente

Constituinte Nacional. - Aproveitando ensejo momento se
agitam, Constituinte Nacional, problemas atinentes Acre, abai
xo assinados pedem vênia Vossa Excelência manifestar que
pleiteiam seguinte, como medidas mais seguradoras desen
volvimento e preparo almejado futuro Acre: Unidade go
vêrno território, criação Conselho Municipal; Prefeitos Mu
nicípios e Membros Conselhos eleito pelo povo; auxílio mi
nimo cada município duzentos contos, rntregues direta
mente govêrno território aos Prefeitos para serem aplica
dos acôrdo respectivos Conselhos na manutenção e higiene
auxilio saneamento rural, combate de impaludismo, disse
mina~ão instrução primãria, servi~o rural, água, esgotos,
construção prédios pwlicos, rodovias e criação núcleos agri-
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colas; apelamos alto patriotismo Vossa Excelência tomamos
liberdade solícitar va!io.::;o apo.o. Respeitosas saudações. 
Rodrig'lJ,(!s Almeida. - João 111artins Freire. - Joaquim Co
lares Lzma. - Manuel Silva. - Lourival Freire. - Diogo
de Almeida Fragoso. - Pedro Lima. - Umberto Freire. 
Luiz Escocio. - "blanue~ Ferreira. ,- Augusto Santana. _
Ana Rosa Almeida. - [zaura Bandeira. - Jovino Alves. 
Felipe Pereira. - Possidônio Cttnha. - João Cruz Oliveira.
- Dario Aq'ltino. - Cícero Guedes. - Policarpo Moreira. 
Alberto Fonseca. - Otávio Borges Silva. - Manuel João da
Cunha. - Augusto Ferreira. - Maria Cordeiro. - Gobriet
Costa. - Francisco Braga. - Nazira José Ferreira. - Gon
çalo Brandão. - lllanuel Fernandes. - Joaquim Castor. 
ÉZio Fonseca. - Valdimiro Costa Oliveira .- Raimundo Sa
les. - Miguel. Aro:\1jo. - Lui:z.a. Sousa Ferreira Paula. - Vi
cente Alves. - Zilda Costa. - .1fanuel Tavares. - Sebastião
Albuquerque. - Raimundo JIagalhães. - Euclides Souza. 
CaTrnen OLiueíTa. - Maria de L01t'l'des. - Francisca Guedes.
- Ernestina Araújo. - Albertina Ferreira. - Alzira Fer
reira. - João Carvalho. - Elvira Barbosa. - Alberto Me
nezes. - Maria Borges. Adejine GcdeLha.. - Justino Q'ltei
roz. - Aristóteles Nobre. - Manuel Guedes. - Esmerina
Mata. - José Salustiano. - Pedro Rodrigues. - Miguel
Brito. - Vulpiano Santos. - José Moquedace. - Catarino
Moquedace. - Umbelir.a Cardoso. - Diva Pires. - lzabel
Queiroz. - Francisco Nobre. - Júlio. Nobre. - Eurides No
bre Rodrigues. - Ernesto Santo Rodrigues. - Mair Sobri
nho. ~ Alberto Rodrigues. - Raimtlndo Nonato Olivtira. 
Sérgio Gomes. - Maria Lau7'a. - Luiz Salvador. - lno~

cêncio Melo. - E{.eutéTÍo Gomes Silva. - Mamede A. Go
mes Silva. - Antônia Alves. -.Ernesto Barbosa. - José
Ribeiro. - Julieta Barros. - José Freitas. - Silvino No~
gueira. - Francisco Sales. - Raimundo Sales.. - Salvador
Sales. - Francisco Quei-roz. - Ananias Gculelha. - Efigênia
Pessoa. - Dasilva Hayia Gadelha. - Alfredo Pena. - Ma~
tércia Borges Gadelha. - Heliguta Gadelha. ~ Diná Silva.
- Dinorá Gadelha. - pedro Pascoal. - Antónío Guedes de
OlJiveira. - Maria Na:areth Uchoa. - ]lfaria Lourdes. 
Manuel Xavier Silveira. - Alexandre Silveira. - Antdnio
Saturnino. - Izaura Lopes. - FranCisca Lopes. - Joaquim
Ribeiro. - José Pedro. - Manuel Elias. - Francisco Cosa.
_ Francisco Gomes. - Teresa Mota. - [gantonio Raimun
do. - Hilda Ferreira Azevedo. - Pedro Ramos. - Lour~
des Rodrigues. - Linde Rodrigues. - Francisco Bezerra. 
l;;abelA:evedo. - Aureliano Pascoal. - Leopoldo Pascoal.
- Crispim Ferreira. - 1I1oisés Ferreira. Azevedo. - Maria
Alves. _ Raimundo Alacoque Sobreiro.. - Atilia Rodrigues
Sobreiro.. - Ni:e Rodri(Jues Sobreiro.. - Raimundo Pimen
teL. - Joüo Rod,·igucs. - Edutrnlo Rodrigues. - 10sé Ban
deira. - Olinda Pereira. - Jacinto. Pereira. - Francisco
Pereira. - Severiano Ferreiro.. - Adalgiza Soares Olivei
ra.. - Filomenn Afaria. Lima. - Oti'Veí'Ta. RobeTto. - MiLitão
Pascoal Lucina. - Pascoal Duarte Pinheiro. - José Pe
reira Bezerra. - Petronilha Sousa. - ~lIfaria Gomes Costa.
_ Alaria Femandes. - Antonio Fernandes. - Necias Gomes.
_ },fangara. - Teresa ],laria. - André Ferreira. - Maria
Sousa. - Benedita Maria. - Valdomira Gomes Almeida. 
Francisca Peres Lima. - NatércÍIJ. Be::.erra.. - Édison. Ri
beiro Bezerra. - Luiz Vieira Gonzaga. - lzaias Ambr6sio
Oliveira. - José Raimundo Filho. - Casilda Sobrinho. 
Nancy Raimundo Filho. - Vaidio Sousa. - João Jovano
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Monteiro. - Luiz Gonçalves do Nascmiento. - Maria Nas
cimento. - Maria Conceição Nascimento. - lzidro Cune
gundes Costa, Daniel Correia Lima. - Engênio Beco Be
zerra. - Américo José Pereira. - Pedro Sigismundo. _
Izaque Lima Araújo. - Luiz Viana. - Aloísia Lima Araú
jo. - Antônio Paulino Silva. - Francisco Martins Silva. 
Júlio Paula Silva. - Maria Nazareth. - João Neri Silva. 
Otilia Gomes Moura. - João Batista Lopes. - Viter FadeI
Segundo. - Dulce Crenefan. - Raimundo Alves Bandeira.
- Manuel Lopes Carneiro. - Francisco Pereira Silva. 
Gumercindo José Cunha. - Lourival Lima. - Antônio Al
ves. - Antônio Celsa Dantas. - Raimundo Dantas. - Dio
nísio Silveira. - Ari Silveira. - Teresinha Silveira. 
Honoria Silveira. - Moreira Silveira. - A' Comissão Cons
titucional.

De Rio Branco, Território do Acre - Presidente As
sembléia - Legião Autonomista Acreana, organização polf
tica ramificada todo território Acre. em perfeit::. identidade
vista Partido Autonomista Juruaense, pujante fôrça política,
composta valores autênticos regionais, reunida especial
mente para tratar assunto agitados nessa conspicua Assem
bléia, pelo Deputado Alberto Diniz, deliberou unanimemente
impugnar programa por êste aventado sôbre restabeleci
mento antigas prefeituras, forma govêrno consiste inexpli
cável retrocesso político tantos males ocasionou região,
desde frios assassinatos, inclusive impávido batalhador Plá
cido Castro, reincorporado território comunhão brasileira.
Esclarecendo seu programa autonomia ampla, Legião Auto
nomista defende mediàas preparatórias perante essa douta
corporação, entre outra·s: restabelecimento conselhos
municipal e vogais, dotação mínima quatrocentos contos réis
anuais cada município, diretamente aplicados pelos respe
ctivos chefes executivo na instrução, higiêne hospitalar,
rodovias, construções edifícios públicos, alvenaria, exgoto,
água, luz e outros serviços, caráter definitivo possam habi
litar autonomia dentro principio unificação admnistrativa,
primeira conquista no sentido organização novo Estado.
Rogamos vossencia levar conhecimento Assembléia nossas
modestas aspirações de povo sofredor na comunhão brasi
leira. Resps. Sauds. - Dr. Flavio Baptista. - João Coe
lho. - Quintino Araujo. - João Cancio.

- Á Comissão Constitucional.

7

É lida, vai a imprimir e é enviada á Comissão
Constitucional a seguinte

INDICAÇÃO

N. 4 -1934

(PolIcia 18, 1924)

Indica que a Mesa da Assembléia Nacional fique autorizada,
durante a discussão do projeto de Constituição, a mandar
publicar no "Diário da Assembléia Nacional", os dis
cursos escritos que lhe., sejam entregues.

Indico fique a Mesa da Assembléia autorizada durante
a discussão do projeto de Constituição: a receber e mandar
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publicar no Diário da Assembléia Nacional do dia seguinte,
os discursos que lhe sejam entregues pelos senhores
Deputados, sem prejuízo dos prazos que lhes são concedidos
para ocupar a tribuna.

Sala das Sessões, 13 de Marco de 1934 - Fabio Sodré.

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente.
Vai-se passar á Ordem do dia. (Pausa.)
Comparecem mais os senhores:
'Cunha Melo, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro. Joaquim

Ma~alhães, Carlos Rels, Hugo Napoleão, Luiz Sucupira, Fi
gUClredo Rodrigues, Kerginaldo Cavalcanti, Ire!lêo Jorrily,
Pereira Lira, João Alberto, Agamenon Magalhães, Souto
FIlho, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Arruda Camara, Au
gusto Cavalcanti, José Sá, Alde Sampaio, Osório Borba,
Izidro Vasconcelos, Gued·es Nogueira, Augusto Leite, Maga
lhães Neto, Medeiros Neto, Artur Neiva, Edgar Sanches, Al
fredo Mascarenhas. Homero Pires, Arnoldo Silva, Fernando
de Abreu, Lauro Santos, Jones Rocha, Rui Santiago, Miguel
Couto, Nilo de Alvarenga, José Eduardo, Gwer de Azevedo,
Fábio Sodré, Melo Franco, José Braz, Adélio Macie\ Raul
Sá, Valdomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Bueno Bran
dão, Rodrigues Alves, Morais Andrade, Vergueiro César. Gua
rací Silveira, Zoroastro Gouveia, Carlota de Queiroz, Henri
que Bayma, José Honorato, Domingos Velasco, Nero de Ma
cedo, Generoso Ponce, Francisco Vilanova. Plínio Tourinho,
Idálio Sardenberg, Nereu Ramos, Carlos Gomes, Carlos Ma
ximiliano, Maurício Cardoso, João Simplício, Raul Bitten
court, Antônio Rodrigues, Edwald Possolo, Mário) Manhães,
Augusto Cors.jno, João Pinheiro, Horácio LafeJ', Euvaldo
Lodi, Pacheco e Silva, Gastão de Brito, Teixeir:l. Leite, Oli
veira Passos, David Meinicke, Abelardo Marinho, Morais
paiva. (87.)

Deixam de comparecer os senhores: _
Moura Carvalho, Freire de Andrad·e, Ferreira de Souza,

Alberto Roselli, Veloso Borges, Manuel Novais, Negl'eiros
Falcão, Pereira Carneiro, Olegário Mariano. Prado Kelly, Os
car Weinschenck, Soares Filho, Pandiá Cal6geras, José .'\1
kmim, Aleixo Paraguassú, Campos do Amaral, Jaques Mon
tandona José Carlos, Barros Penteado, Almeida Camargo.
Mário Whately, Hip6lito do Rêgo, Abreu Sodré, João Vilas
boas, Assiz Brasil, Argemiro Dorneles, Sebastião de Oliveira.
Armando Lavdner, Eug'êni'ô Monteiro de Barros. Mílton Car
valho, Valter Gosling, Leví Carneiro, Nogueira. Penido (33).

8

ORDEM DO DIA

Discussão do projeto n. 1,'de 1934. (Substi
tutivo Constitucional).

Vêm á Mesa e são enviadas á Comissão Consti
tucional as emendas de n. 1 a 16.

EMENDAS

O Sr. Presidente - Vou pÔr em discussão o Substitutivo
da Comissão Constitucional. '
'VOLUME XI 20
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Lembro aos Srs. Deputados que, de acôrdo com o Regi
mento, s6 poderá cada qual ocupar o tribuna pelo prazo de
meia hora.

9

o primeiro orador inscrito é o Sr. Deputado Mário Ra
mos.

Tem a palav"!"a o Sr. Mário Ramos.
O Sr. Mario Ramos leu o seguinte discurso:

"Sr. Presidente, Srs. Constituintes: Não é sem certa emoção
.aue me cabe iniciar os debates sôbre o substitutivo da Co
missão, e isto - devo confessar - em virtude de uma mo
desta iniciativa que tive, qual a de apresenta::.~ emen.da á re
dação do preambulo que não é mais do que renovação do
.:lnterior, com ligeiras modii'ic_ações .

.l<'oru de dúvida que constitue ato de grande abnegação
desta Assembléia, -alterando o seu Regimento, abrir mão do
estudo que havia já feito sôbre o anteprojeto, ato de abne
gação, repito, porquê ouvi dizer, de quando em vez, aqui
e acolá, que a Assembléia não estava tão dedicada aos seus
trabalhos, como seria de desejar, e que os prolongava indefi
nidamente.

Ora, é de justiça mencionar que a Assembléia se manteve
dentro dos prazos fixados, estudou o anteprojeto. apresen
tando centenas de emendas e justificações. Se circunsLancias
houve que bem revelal·am as tendências da Nação, cujo es
tado de preocupação, de inquietude, nesses cinco anos, impõe
o seu retorno, no mais curto tempo, aos quadros legais; e,
por outro lado, se os fatos ocorridos são de grande relevan
cia, não é de menor relevancia a atitude tranquila da Assem
bléia, deixando que todo o seu trabalho, que todas as suas
emendas, que todo o seu estudo, que todas as suas justifica
ções sofressem fusão no substitutIVO. elaborado pela compe
tente Comissão dos 26. E assim possa ela, agora, com uma
só discussão e com um novo exame, que vai fazer, aquietar
o mal-est.ar que vem reinando há cinco anos e como que
abala a ordem política. econômica, financeira e, até, a or
dem monetária do País.

É. pois. senhores, nesse ambiente, de relativa obscurida
de, que esta Casa, conciente da sua mbsão, segura da sua
sin<leridade, renuncia a sua obra; e me cabe, Sr. Presidente,
passar ás mãos de V. Ex. êste documento, que poderá ter
caráter histórico. A Assembléia, subscrevendo-o na sua ln'an
de. maioria, cerca de dois terços, quis lançar urna nota de alta
espirítualidade, uma chama de confiant;.a e de claridade nas
inquietudes da hora presente. .

Assim, envio a V. Ex., Sr. Presidente, a primeira emen
da. ao Preambulo,. que precede o Título I, nestes tt'~rmos:

"Nós, oS representantes do povo brasileiro, pondo
nossa confiança em Deus e reunidos em Assembléia
Constituinte para organizar um regime democrático,
que assegure a unidade nacional, a liberdade, a justic;:a
e o bem estar social e econômico da Nacão, decretamos
e promulgamos a seguinte Constituição":

. Disse, Sr. Presidente, QUe era a grande maioria da As
sembléia; e, .de fato, se cerca de dois tereos dos nobres co-
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legas deram o seu assentimento escrito, outros, que não o
deram, se manifestaram v-erbalmente favoráveIs; e, ainda,
aqueles que não estiveram de acôrdo e foram consultados se
pronunciaram com o maior respeito e a maior dignidade.

Venho, pois, a esta tribuna, Sr. Presidente, com a maior
humildade, incapaz que me sinto de bem cumprir o dever
que me cabe nesta h()ra, perante essa Augusta e Soberana
Assembléia Constituinte, reconhecendo assim o quanto de
imperfeições, de enfermidade e miséria moral cada um traz
·em si, cheio pois de desconfiança em mim mesmo, e pondo
assim: toda minha confiança emnen51-

A emenda, que apresentamos ao -Preambulo, e a exorta
-Cão que me cabe agora fazer não decorrem, simplesmente, de
um sentimento íntimo de fé ou de uma manií"estação meta
física de valor fugaz e exterior. Nunca! É justamente con
fiado e certo no oposto, isto é, na realidade da ação e graça
do Supremo Criador, a quem devemos nossa existência espi
ritual, revelada nas potências de nossa alma, Inteligência,
Vontade e Memória. É por essa causa toda primeira. que
aquí estou, humilde com as minhas hossanas e rogando, ao
Senhor, que recebendo nossa Prece nesta hora, nos conceda
sua ajuda, conforme a dignidade e acerto dos nossos desejos
em harmonia com a sua Sabedoria e Bondade. É neste sé
culo de completo crepúsculo da metafísica e das cosmogo
nias e renascimento da filosofia científica, que uma tão ele
vada afirmação dos sentimentos nacionais pode, deve e pre
cisa ser restabelecida no preambulo da nossa Carta Consti
tucional.

Todo conhecimento novo adquirido por via indutiva e
dedutiva, abre ·ao nosso espírito novos domínios de inves
tigações e lhe revela novos métodos para preencher as ine
vitáveis lacunas de suas precedentes indagações e pesqui
sas. Como escrevia o Professor Von Baur "a ciência é eter
na em sua fonte, ilimitada no tempo e no espaço, incomen
surável em sua extensão infinita nos seus problemas, mas
:inacessível nos seus fins". E se a ciência, na expressão do
doutor angélico São Tomaz de Aquino, conduz ao conheci
mento de Deus, porquê toda ciência vem de Deus. será entre
os gênios da ciência que devemos encontrar os espíritos de
crença, de amor e de submissão a Deus. E, Senhores, assim
é, e assim se reconhece, e assim se constatava desde os re
presentantes da filosofia antiga e os seus sucessores os es
colásticos e os filósofos dos séculos XVI e XVII até os gran
des criadores das ciências modernas, os mais livres e os
mais adiantados espíritos, pelo seu saber e pela sua moraU

A palavra inspirada e profunda de Sócrates exclamava:
Tudo que sei, é que eu não sei nada"; profunda verdade em
face do Universo. Tal resposta· do mais acatado filósofo
da Grécia antiga, cuja obra de pensamento até hoje tão su
blime, sábia e admirada, que criou a seu contacto o gênio

.amigo e incomp_arável de Platão, justifica com êsse conceito
como devemos agir sempre: como aquele que não sabe e
não pode nada, e assim recorrer Áquele que tudo pode e sabe
tudo, e cuja ordenação eterna: causa a harmonia dos mundos
'e corrige e ampara os loucos distúrbios dos espíritos inteli
.gentes que pelas suas condições de atrazo moral mergulha
ram na matéria, no uso da suprema dãdiva com que o Se
nhor lhesdotou:~o_seu livre arbítrio. É a ordem,· que

-embeleza -e-regra -a-virtude de cada coisa; e se essa ordem
..não pode vir exclusivamente de n6s, como podemos reeonhe"
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cer a toda evidência, com os elementos históricos que a hu
manidade dispõe nos capitulos do moral do intelectual e dO"·
material, temos pois que aceitar, conhecer e amar essa. su
prema Ordem Providencia~ que o Criador outorga d.e toda,.·
Eternidade, no seu Amor Incomparável pelas suas crlatur~s"
e a sua criação, e de que é prova na Terra a sua sábia e prI
meira legislação M.()saica e a nossa evolução permanente'
através o Novo Testamento.

Nestas condições, nosso apêlo ao Deus da Vida, segundo
a eÃpressão do Psalmista, Deus da Vida, porquê ~le está
misturado á vida. sua Mão é permanente, suas irradiações-·
de graça purificadoras e criadoras são constantes, porquê é
O Deus intimo, o Deus Conôsco, nosso apêlo a Deus, se apre
senta pois, COmo absolutamente normal e natural! Legis
lando devemos ter nosso pensamento naquele que nos deu a·
Lei Maior donde demandam tOdas as outras. .

A nossa palavra á Deus no preambulo da nossa carta·
Constitucional, é e será sempre como, uma prece, ungida de
bumildade e cheia de esperanca,. dirigida Áquele. que noa·
ensinou, pela 'Voz do Mestre Perfeito: "Pedi e vós recebereis,
procurai e vós achareis, balei e se vos abrirá"!

E o que pedimos, Senllorl e desejamos re~eber são as·
inspiracões as mais puras e as mais inteligentes para re-
vestir de todas as perfeições, Os capitulos dessa Regra Fun...
damental, dentro da qual se deve conduzir a l'l'acão Brasi...
leira.

O que procuramos, Senbor1 e desejamos encontrar, é a
ordem dentro de nós mesmos, é o contrôle dos nossos senti
lbentos e das nossas paixões, afim de subjugar e submeter
as que reinam na parte baixa de nossa alma, - as animais
- e realçar e deis:ar agir as que são o ornamento da parte
alta - as espiritua.is -. como com tanto saber as classifi
cava o Apóstolo São Paulo.

O que procu:r:-a.mos e desejamos encontra!', Senhor! 1'e
gradas essas paixões como preliminar indispensável; é para
nossa Carta Fundamental, o reflexa da Vossa Justiça para-·
nossa Justiça, e a sintonia de funcionamento dos órgãos do'
nosso imperfeito Estado Soberano, ao menos, com a perfeicão
visível e inconfundível da mecaniea dos órgâos do Vosso
Universo CelesteJ

E batendo, Senhor! á vossa porta, plenos de confiança;.
é, Senhor, para vos pedir, para vos rogar, que vencendo a du
reza dos nossos corações, enrijados em egoismo e orgulho,.·
êles sejam abertos ao 'Vosso Amor e ao Amor dos nossos..
irmãos, afim de se cumprir a Lei de Ouro que nos legou
no seu testamento de consolaCão o 'Vosso filho e nosso Mes
tr-e Perfeitíssimo, o Senhor Jesus de Nazareth! •••

O SR. VALDE~ R&IKDAL - Que disse: "Onde estiver'
o Senhor ai estará sua alma." E, também: "Nenhum ricO'.
entrarã para o reino do céu". "O filho do homem não tem.,
onde :repousar a cabeça.'" Foi isto que ehristo disse.

O SR•. MARIO RAMOS - Senhores: Os maillres gênios...
Os pensadores, os pe:squ.:S/iclol"es: n~ luosofia. no <llzoeao. na~

ciências, nas artes, nas ind'6strias, em todas as atividades
enfim onde o espírito humanizado deteve-se· para estudar e
produzir nos múltiplos quadros da vida terrestre, nUDea
deixarem de. nas suas meloores horas e nas suas maiores-·
obras. voltar o seu pensamento para Deus e ,confessá-lo-
Da grandeza da sua Ação ProVidencial. :Eis porquê, Senhores,;.
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neste momento também queremos e devemos todos confes
sá-lo neste Preambulo pondo Illile a nossa confiança.

O SR. VALDEMAR REIKDAL - Eu também acredito num
Deus bom, capaz de proteger os miseráveis, os que vivem es
quecidos, sem amparo de qualquer espécie 1

O SR. MÁRIO RAMOS - Sr. Presidente. seria paradoxal
para alguns de vós, senhores Constituintes, que eu vos viesse
nesta tribuna e nesta decisiva e grave hora, vos trazer os tes
temunhos de amor e submissão a Deus, daqueles arautos da
Fé, daqueles espíritos geniais que nesta terra, pelas suas vi
vos trouxesse os testemunbos do Psalmista ou de Isaias; de
Santo Agostinho ou de São Jerónimo: da São Bernardo ou de
Santo Afonso de Liguori; de São Gregório, o Iluminado. ou de
São Boaventura, o Doutor Seráfico, de Duns Scott, o doutor
sútil, ou de São Tomaz de Aquino, o doutor angélico 1

Não. senhores I Não I Não faremos tal. o que vou fazer
é pasl':nr rapidamente, perante vó>;. em vibra0õe>; com as vos
'<las inteligências e os vossos corações, são os testemunhos dos
gênios do século, dos homens de ciência e de pensamento, es
píritos bp.mfaze.ios e fecundos eujos frutos de meditação e
-das de virtudes e sacrifícios. de estudos e prégações, de humil
dades E' ~aridades. se santificaram nos >;'erviços do Senhor.

O SR. VALDEMAR REIKDAL - Não posso ouvir coisas dessa
natureza 1

O SR. MARIO RAMOS - Queira ouvir com calma.
O SR.. VAI.DEMAR REIKDAL - Quero ouvir, mas quero tam

bém que amanhã V. Ex. pratique, em nome de Deus, os seus
ensinaTTlPTltol" (Trncam.-sl>. vpp'rrumtes aTlflrtes. 1

O SR.. PRESIDENTE (Fazendo soar oS timpanos) - Atenção!
Peco aos SrlS. Deputãdos que permitam 30 orador continue o
$eu discurso. Está com a palavra o Sr. Deputado Mário Ra
mos.

O SR. MARIO RAMOS - Sr. Presidente. seria ocioso que
estudo concorreram e concorrem para essa precária felicidade
e bem estar material que em muitas ocasiões alivia passagei
ramente os males que as nossa>; pr6prias impcrfei/.:ões deter
minam e aeabrunhnm. É que êsses grandes operários da or
dem intl:'!Jf!cfual e material põem os fundamentos das suas
-obras na Ordf.'m Espiritual e por consequ~ncia em Deus, sín
tese f1 fonte perene de toda Moral.

Ouvi Leibniz, o profundl) filósofo e matemático, o autor
-do Novo methodtts pro m.a:r.imis e minimis, o fundador do cál
culo diferencial: MA Santa Escritura nos advertiu que a sa
bedoria <le Deus é uma loucura diante dos homens, e quanril>
São Paulo disse que os Evangelhos de .Tesus Cristo pareciam
\lma lo11cura aos Gregos, tanto quanto um escandalo aos ju
deus. não se poderia avaliar que elas se tornassem as mais
preciosas verdades, as quais a humanidade um dia deveria a
sua mais bela civilização." Leibniz, senhores, é o matemático
seguro, o calculista i!1comparáveI. mas é também o autor da
'Teodicéa.

Ouçamos Ampére, o creador da eletro-dinamica, um dos
mais profundos pensadores entre os sábios do século XIX:
matemático de gênio, experimentador extremamente engenho
'so e audacioso. Fazia no Colt"'gio de França um curso de filo
sofia e paralelamente o seu curso de física, e a sua obra En.
saio s(jbre a jiloso{ia das ciências é no conceito dos seus cole
-gas da Acaà:zmia'Francesa obra prima imperecível. Ouça
mo-lo nas suas convicções religiosas após as indagações e os
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tormentos da dúvida, como Pascal, BalIe e bem outros mes
tres cio pensamento. Ei-Io que escreveu: "Meus Deus, eu vos
agradeço de me ter chamado a Vós depois dos meus desvios,
eu sinto que Vós quereis que eu não viva sinão para Vós, e
que todos os momentos vos sejam consagrados. O' Senhor
Deus de Misericórdia, dignai-vos reunir-m~ no céu áqueles
que vós me tendes permitido amar sôbre aterra." Ampére,
senhores, o gênio da física, o creador do eletro-magnetismo,
usa sua palavra de Amor e confiança em Deus.

Ouçamos BCl'zelius, o sábio. sueco, o maior nome da quí
mica moderna e primeiro analista do seu século: "Nós·
devemos a Deus um profundo reconhecimento, e canticos de
louvores, pelas graças que nos tem concedido. Eu particular
DH:'lll(' lia: <.levO muito: gralllJe::; :3ucesso:; na mmna Ylda .~",1ll

perturbac;ões. n~m inquietudes ! Minha vida começou em con
dições bem modestas, mas chegnrlo ao têrmo, Deus seja bendi
to, eu me sinto dos mais felizes Lomcns do mundo."

. Ouvi Pasteur, o gênio da química, biolog-isLa, benfeitor
da humanidade: ..•"Feliz aquele que põe seu pensamento em
r,'m:,. id ..:t1 df' bclem, e que :hc obedece, ideal de arte, ideal
de ciência, ideal da Pátria, ideal das virtudes do Evangelho I'"
E Pa~leUl', senhores, a cujas descobertas ne domínio da imu
nização tanto deve a humanidade, atenuando e vencendo as.
devast~cões da difteria, da hidrofobia, do carbúnculo, êste
morre feliz n~ sua fé, crisLüo bem-aventurado, tendo na sua
mão um crucifixo I

Senhores. poderíamos continuur as nossas citações. po
deríamos tJ'az~:'r-vos os testemunhos da sua religiosid~l(':a, do
seu amor ao Pai e culto ao Filho Jesus Cri~to, de outros tan
tos sábios e pensadores e legi::;lar!ores antigos e modernos. po
deriamos tran;;:crcver as exaltações deista" de Faraday. Cau
chy. Lavoisier, Robert l\1ayer, Joscph Berl,rand. llerschell,
.'\.rago. Le Verricr, Flammarion, Then!\rà Pr-yeslley. Euler,
Lincu. Cuvier. Lemarck. Claude Bernard. etc. São as maiores
mentalidades dos dois últ imos século!". Mas sinto que não é
nccPf\slÍ!'io. sinto nc;;sc ambiente. que pniru em sua quuc:;i u~~
nimidar]~, quo prer]r;minu na g-randp maioria, quI'- ()()de e eu
desejo, !:'e transfo;'nJasse em un:mimidada. o espírill.' ü as vir
tudes dnquel.~s t1ntes car-issimos qn~ nos ~duearam, ~ que nos
amimaram. sôhre seus joelhl1s. o espírito carinhoso nas nossas
mãe::;. com os olho~ T'nzO~ das lá~rimas da emoção voltado.: para
a Cruz, nnquelc~ momentos que nos ensinavam a oração dnmi
nicnl, os mais doce;; para seus corMúes e os mais ternos para
os primen'os ansl~i()s das nossas almas I

Eu sinto, pois, senhores, que nesse amhiente é desneces
sário mais testemunhos, mais exaltações, para robu$te~cr o
florescim~nto dessa a fi rmação no Pl'eambulo da nossa Carta
Fundamental, pois nada mais é que uma prece. que pal'te do
fundo dalma brasileira, de todos n.ós. eSi;(J confiança am Deus
com que desejamos exercer, nos n~ais elevados propósitos, 3
missão que nos foi cometida.

E essa confissão de crença e amor a Deus, no PreambuIo
da Carta Magna, tão elevado dc'cl1mento dp. restabelecimento
do nosso regime democrático e destinado precipUame!1la a
garantir a Liberdade e assegura:- a Justic-a, será comI) um
cumprimento pela maioria dos represent.antes do. Povo Bra
sileiro e em beneficio de todo Povo, daquela sentença admi
rável proferidu nos primeiros tempos da República, não era
do positivismo, pelo inolvidável Rui Barbosa num do" seus
mais notáveis discursos: "Não basta crer, é preciso crer de-
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finida e ativamente"êm Deus. isto é, confessá-lo com firmeza
e praticá-lo com perseverança. ~

Êsse testemunho públJCO di- Deus se encontra pois como
vos venho demonstrando não mais só, naqueles espíritos que
por um amor especial ao Senhor preferiram numa vocação de
gra(.'u e di~nidade servi-lo desde o primeiro instante, santifi
cando-se. em uma vida espil:'ituai, mas também firme e claro
naqueles h0mens que viveram de uma vida exclusivamente
temporal e secular, sempre sentiram nos seus melllores mo
mentos e nas suas mais gloriosas realizações a necessidade
invencível de virem proclamar a existência e a ação, as in
clinações e as inspirações que vinl:lam tanto de ampará-los,
atravez uma larg-a e~cola ela Sah/'doria e do Amor de Deus.

Senhores! T·oda verdadeira civilização vem do pUI'O cris
tianismo, e isso é por tal forma uma verdade, que um exame
do mapa das naç.õef. nos mugira as maiores manifestações e
concentrações da civilização nas zonas cristãs. Fora destas a
semi-barbaria ou a própria barbhria, e isto é por tal forma
certo qu·e antes do cristiani;;mo não h:1via povo civilizado.
Os Romanos e os Gr'egos afirmil o grande historiador e diplo
mata Donoso Cortez foram po....os cultivadog, o que é muito
difer~nte de povos civilizados. Só I) cristianismo civiliza per
manentemente o mundo; e ele o tem ciyi!i7.ado: fazendo da
autoridade uma cousa inviolável, fazendo da obediôncia uma
cousa santa, faze~do do sacrifício e da caridade. em uma pa
lavra, uma cousa divina, e fazendo das liberdades indivJduais
as supr'emas dádivas que promanam do próprio Deus.

lSim. Senhores, porquê como dizia e clamava o gênio do
poeta da Legenda dos Séculos, Victor Hugo: A mais bela Ar
vore da Liberdade, foi plantada há mil oitocentos anos pelo
próprio Deus no cimo do Golgota! A Primeira e a única Ar
vore da Liberdade: é essa Cruz, sôbre a qual Jesus de Na7.a
reth se ofereceu em sacrifício IJela liberdade, pela igualdade
de direitos e pela fraternidade dos Homens!" São pf.lavras de
luz. do Poeta filosofo!

Sim, Senhores, e nós brasileiros podemos reivindicar a
permanencia dessa gloria : para nossa terra, para que temos
construido a nossa Nação desde o tempo coionial. dias tormen
tosos do primeiro reinado e da regência, nos longos l:DOS cal
mos do segundo reinado, nos ::mos bons de paz e prosperi
dade da nossa República, colocando e protegendo a nossa li
berdade de pensamento, :'. nossa liberdade política, a nossa
Iib~rd:lde ec,l)nômica á sombra dos princípios dessa Cruz plan
ülda desri() r) primpiro ..Ha pelnf'. pioneiros da civilizaç.ão ~l'is
tã que chegavam ás nossas plagas: a baía de São Salvador,
Terra de Véra Cruz!

~enhores: n6s os brasileiros nos educamos desde os pri
mórdJOs de formação de nOSSa nacionalidade, amando ao Sal
vador e reconhecendo que Deus é o poder permanente, distin
to de nós mesmos e que trabalha pelo triunfo da Justica!

Senhores! votar pelo Preambulo da nossa Carta Funda
mental, pondo a nossa confiança em Deus, é restabelecer as
tradições e os direitos da Consciência Nacional de for'mação
cristã, pois com isso não consignamos matéria nov~ m. sedI
mentação do nosso decreto constitucional, apenas corrIgimos
a falta e o hiato da Constituição de 91. que cometeu essa
ómissão porquê o espírito de transição de 89 a 91 envolveu
se nas obscuridades religiosas de uma seita de humanismo
que impoz a sua vontade no Preambulo e o seu lema na nossa
bandeira! Foi ~oposüi;tismo sectário dominante e guia de
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u.ma minoria que teve opinião, que baniu da nossa Consti
tuição de 91 o nome de Deus!

Vossa proclamação, pois, Srs. Constítuntes, no Pream
bulo de vossa confança em Deus, restabelecerá a tradição
brasileira e sua Fé expressa desde os tempos coloniais e
consagrada na Constituição do Império promulgada em nome
da Santíssima Trindade, e cuja justificação na memorável
sessão de 15 de Setembro de 1823 é uma das páginas mais
perfeitas dos Anais da Constituinte e triunfo do inolvidável
José da Silva Lisboa, Visconde de Cayr\Í.

Notemos que a Assembléia Constituinte de 1823, contava
vultos eminentes da técnica jurídica, como Couto Saraiva,.
Oliveira Maciel, Veloso Soares, Acioli de Vasconcelos e como
redatores da Constituinte homens da mais alta cultura nas
letras e nas ciências do Segundo Império, como; Carneiro de
Campos (Marquês de Caravelas), Miguel Calmon du Pin Al
meida (Marquez de Abrantes), Nogueira da Gama (Marquez
de Baependí), Felisberto Caldeira Brant Pontes (Marquez de
Barbacena), Silveira Mendonça (Marquez de Sabará), Cam
pos Vergueiro, José Bonifácio de Andrada e Silva, Martin
Francisco Ribeiro de Andrade, Araujo Viana (Marquez de
Sapucaí), Araujo Lima (Marquez de Olinda), Fernandes Pi
nheiro (Visconde de S. Leopoldo).

. E mais, Senhores, êsse é um sentimento nacional dos pri
mordios da consciencia republicana brasileira. Aí estão tam
bém os fatos históricos da revolução farroupilha que, com
seu projeto de Constituição da República de Piratini de 1835,
iniciava-se com as palavras "Em nome da Santíssima Trin
dade.•• ,. E analogamente os heroicos republicanos da revo
lução pernambucana, Confederação do Equador, que no seu
projeto de Constituição, tinha o Preambulo: "Nós, os repre
sentantes do povo, reúnidos em face de Deus, a serviço da
Pátria, deliberamos:" Foram lutas memoráveis pela Repú
blica e pela Liberdade!

E se, finalmente, por uma exigência de espírito inter
nacional, quiséssemos recorrer a exemplo, alheiada a invo
cação ao nome de Deus, em Constituições de outras nações:
citaríamos a da modelar Confederacão Helvética, que assim
estatue: "Em nome de Deus todo poderoso ••• " ou da nossa
nobre vizinha neste continente, a República Argentina, que
principia: "Invocando a proteção de Deus, fonte de toda ra
zão e justiça •.• " ou ainda a moderna Constituição da grande
e invicta República Polonesa que proclama: "Em nome de
Deus Todo-Poderoso, Nós a Nação Polonesa, agradecendo a
providência de ter nos restituído a liberdade após um século
e meio de servidão, etc.".

Mas, Senhores, para que insistir mais, com exemplos de
outras nações? Nós mesmos dentro da nossa União, na vi
gência do próprio regime da Constituição de 91, temos exem
plos dignificantes nas Constituicões dos nossos Estados. O Es
tado de Minas Gerais, torrão montanhez donde partiram os
muitos anseios de liberdade e de República, decretando e
promulgando, a 15 de junho de 1891, a sua Constituição, as
sim estabeleceu: "Em nome de Deus Todo-Poderoso, Nós os
representantes do Povo Mineiro, no Congresso Constituinte do
Estado, decretamos e promulgamos, etc. "' .. O Estado da Baía,
berço da nossa nacionalidade, terra de Cotegipe, de Rui Bar
bosa. de César Zama, decreta e promulga sua Constituição
em 2 de Julho de 1891 e assim começa0: "Em nome de Deus
Onipotente, o Povo da Baia, por seus representantes, etc."'.
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A heroica e já lendária Paraíba, terra de abne~ação e aItí
-vez, decreta e promulga sua Constituição em5 de AgOsto
dei891 e o Povo Paraibano o faz em nome de Deus!

Assim, pois, Senhores Constituintes, pela prece e luz
·que brilhará em nosso Preambulo, pelo restabelecimento das
nossas tradições, pela grandeza de anseios do nosso povo,
-pelo bem do Brasil, iniciemos a nossa nova Carta Constitu
·cional pondo a nossa confiança em Deusl

Assim procedendo respeitamos a evolução da religião
e da ciência que é permanente; e assim o homem sente a sua
ascensão para Deus, numa exaltação de solidariedade de to
·dos os sêres, numa ansia de aperfeiçoamento moral e de pro
.gresso intelectual. E a Lei Magna do Estado não deve banir
o nome de Deus como, pois· dizia Leão Xllr na sua Encíclica
Immortale Dei. "O Estado é o ministro de Deus, para o bem".

Senhores: Se a mais bela árvore da liberdade, a primeira
e única. árvore da liberdade, foi plantada pelo próprio Deus,

'DO dizer do Genial Poeta, há mais de dezenove séculos no
·cimo do Gólgota, essa cruz, na qual expirou o Salvador em
sacrifício de redenção, pela liberdade, igualdade de direitos
-e fraternidade dos homens, seja a sombra espiritual, sob a
proteção dessa divina árvore que façamos esculpir aqui as
táboas da nossa Magna Lei.

Escrevamos, Senhores Constituintes, na letra da lei, a
·separação dos poderes Espiritual e Temporal, mas restaure
'mos no espírito que vivifica a lei: as virtudes e os senti
mentos de justiça e Amor que nos ensinou, melhor que ne
nhuma outra sapiência, o Mestre Perfeito, o enviado do Pai,
;a quem, nós peregrinos desta Terra, pedimos e rogamos
llessa hora singular da nossa nacionalidade, as suas graças
·e inspirações, para todos nós aqui reunidos, para todos os
brasileiros e para todos que vivem nesta Terra de Santa
Cruz, seguros das nossas fraquezas, mas confiantes na sua
Suprema Bondade, pois como escreveu São Leão: Deus é a
Bondade, por sua própria natureza - De1t8 cujus natura bo

-nitas: Confiante, Senhor, em Vós, que de todos os séculos sois
fonte perene incxaurivel de restauração de nossas fÔrças
morais pelo vosso Amor, pela \'ossa Sabedoria, pela vossa Jus
-Uca e pela Nossa Miseric6rdia! (Muito bem: mu,ito bem. Pal
mas prolongadas. O orador é vivamente cumprimentado.)

10

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Go
·dofredo Vianna.

O Sr. Godofredo Viana - Sr. Presidente. Não me de-
. morarei na tribuna; que me não acusem de estar concorrendo

para retardar o advento dêsse fato auspicioso por que an
seiamos todos os brasileiros - a volta do país ao regime
constitucional.

Venho justificar algumas emendas que me permito apre
·sentar ao projeto de Constituição ora em debate.

Os ligeiros reparos feitos nessas emendas não levam em
mira diminuir. nem a excelência nem a majestade do edifí
-cio que vem de ser levantado pela douta Comissão Con~titu

'cional, até porquê qualquer tentat.iva que apontasse a êsse
'alvo seria, além de impatriótica e injusta, perfeitamente inó
cua. em tanta manE'~ra os seus principais arquitetos se re
<comendam-~consideracãodo pais e aos aplausos dos cultorea
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do direito. São nomes que con.stituem uma garantia segura de
l'U;(j •. • i;:'i~lo. ~HO levem, entretanto, a mal Os almegn.rtos
e preclaros construtores, os Afansos Dorningues desta es
plendida Batalha, que um simples aprendiz venha, depois da
ui,!';. ;",(;1. e ::t-l)e5~r-o:io deslumiJramento que o eOlputl,;:.l vor:
eSS,l flür'estu de imponentes colunas, com os seus formosos
fu:;fe", e capitéis, indicar Dequeninas imperfeições, de que
não t:u)di',~'am os mestres e que !;.em prejudicar o conjunto
du ohr, podem impressionar mal aos que se comprazem
ctn e:"ITIlU\:iJt' pormenores. 'E não há peores críticos do que
tsses .•.

E n primeira das minhas emendas a seguinte: (Lé)
Art. 7. D. 10:
Substitua-se pelo seguinte: "Compete privativamente á

União: 1O) H$i~laL' ~ôbl'e: a) dlre}10 dvíl. di:i:'eito COmer
cial, cJ.irello penal, direito aéreo, e sõbre o processo de fa
l~ncias, letras de camhio e notas p~oroiss6rias. hipotecas e
CftSan1ento CiVIl.»

Justifico-a:
O rito processual é inerente aos institutos indicados.

Difícil, senão impossível. extremar neles O que é matéria
de direito adjetivo e o que e da ess(~ncia do direito substan
tivo. Serão. assim, inevitávei;:; (e ,iá têm sido) as invasões
do (lircito material por parte dos Estados e do direito for
mál pela União.

Alguns Códigos estaduais. inclusive o do l\faranbão. que
orgnnizei. tomaram o alvitre de mandar observar as l'Pgl"ns
proce~sun.i!; eslabelecidas pela União sempre que elas Ilejnm
indisjJen:olÍvcis ao exato cumprinIPnto do instituto criarlo por
}ei ~·f.'df~l·al. F;, por~m. mediei;} lacnllntiva e não obrigalória.
como a hlPót.~Sf' l'P-quer.

Hele,,::!. apl'oveiLnnl1ú (\ enseJo, observar Que é por de
mais ...n:;-:1 n eXIlrcssii.o cnntiria na letra a do mesmo artigo:
"Cabe nrí"nli...nmcnte ti. União legislar sObre normas fund3.
nll"n!:l1S do pJ'OC('~SO civil c criminal nns .insticas dos Es
tados" •

O SIl. ÁiU\UDA :IrALC.~O - V. Ex. dá licença para um
aptll'!e'l

O Sft. GODOFREDO VIANA - Com muito prazer.
O .S!l.. AMUDA FALcÃo - Acato, como devo, e como aqui

tor!0; :H::lt~~, a auto!'1rladc de V. Ex., d~ jurista 8 in.te
lectun.l.

o SR. GODOFREDO VIANA - Bondade de V. Es:.
O Sa. ARRUDA FALCÃO - Quando a nota promisSória e :l

hipolec:l dU..-:lm direito á ação decendiária, outros títulos lhes
ernm eq1J.lpar:ldo~; êsses títulos devmm acompanhar aC;~.le

les na mutação de processo que lhes foi conferido. Todos
os documenLo3 de oDrlgaçôe::; llqUlúns e certas já pod~am

estar aparelhados de ação (,xeculh'a.
O SR. GDDOFREDO VIANA - O que ell quero é Que

fique isso competindo á União e não aos Estados. No casa
mento civil, por exemplo, o processo cs~á tão intimamente
ligado ao próprio instituto, que sepa.:<i-lo é dar logar a
toda sorte de dúvidas e á invasão dos Esta.dos nessa esfera.
Da mesma maneira, as letras de cambio e as notas ~'tomsi
sórias.

O SR. ARRUDA F.,LCÃO - Todos os Utulos que eram
equipa.rados á nota prúmissória deviam ter acão executiva.
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O SR. GODOFREDO VIANA - Mas não há processo es
pecial sôbre êsses títulos, ao passo que sôbre as notas promis-
s6rias e letras de cambio a legislação federaL ••

O :::iR. ARRUVA Í'ALC<\G - Já era tempo de se equipara
rem êsses titulas.

O SR. ADRO,\LDO CORTA - Seguindo a orientação de V. Ex.
parece-me que o- registro Torrens devia, também, ter sido
incluído na emendr:. de V. Ex.

O SR. GODOFREDO VIANA - É uma sugestão a
apreciar.

Teremos fatalmente as dúvidas, as incertezas, as vaci
lações trazidas pela Constituição de 24 de Fevereiro, quando
da separação do direito em substantivo e adjetivo. ~As in
vasões do direito substantivo - dizia eu em 1908. em mo';'
desto opúsculo intitulado Formas processuais - por parte·
dos Estados, acoroçoados pela laq;" descentralização do re
gime federativo, :do i'e fizer'aro a respeito esperar, mesmo
porquê bem mal laniiad:1 é sempre a linha divisória do di
reito substantivC' e rJp direito formal. ~O procesE'O civil e o
direito civil são entre "i 1ão estr~il.ament{' lig-ado"" diz l\hn
fredini (citado por João Martins, tomo 1°. nol. 5a ao § 7°)",
como duas rodas de uma mesma máquina; uma não pode
~uncionar sem á outra imprimir movimento.

Talvez de boa fé, por êrro'no descobrir o verdadeiro cri
tério a observar na diferGnc!O_cão do processo e do dIreIto, tal
oui1'a por êsse in)Imlso irresistivel de empolgar~maior sorna
de atribuições, d:" invadir esfera proibida, no sentido de afir
mar. melhor sua q1lf\si soberania. não têm os Estados p.scru-·
puliz~do em tr:v:ar l'egras que criam direito material novo;
ou COlidem com di~posicõ~s contrárias eX1!:;tentes na leJ;isla
ção substantiva.

PrecisDva pormenorizada esta afirmativa. Bastem, po
rém, para exemplos a lei paul ista n. 109, de 30 de setembro
de. 1892, que tornou públicos os crimp.s de dano P. furto mes
mo fora da prisão em flagrante, e o Reg. do Estado do Pinuf,
n. 27, de 18 de julho de 1892, que, baseado no art. 11. § 50.
n. 2, da Constiluic50. prescl'e\'eu a ::lI:ão pública nos cr:n.N!
de in,iúria contrn qualquer lll!'ente de depositário da autori
dade pública em razlLO do ofício. E o peor é que os tribunais
respectivos sancionaram essas absUI'dns disposÍ(:õe:;.-

O SR. C....RLOS REIS - Aí a dinamica invadiu a esl(tticn.
O SR. GODOFREDO VIANA - A minha segunda ",men

da. Sr. Pr"'~idl-'nte. é a seguinte:
Art. 5 o Substitua-se: "São órgãos ot< soberania nacional

o Poder Legislativo. o Executivo e o .Judiciário. harmônicos e
independentes entre si." ,

Não me parece feliz a inovação trazida pelo p:-ojeto.
Poderiam êsses órgãos da sober~nia nacional exercer- suas fun
ções além dos limites constitucionais? Não estão estes traça
dos expressamente na Constituição?

Nêsse particular, o dispositivo do anteprojeto é mais"
acertado. Não diz que os poderes são órgãos da soberania na
cional "dentro dos limites· constitucionais", senão que os po
deres Legislativo, Executivo e Judiciário são limitados", G
que é diferente. A emenda propõe o restabelecimento do tex
to do art. 15, da Constituição de 1891. cristalinoy luminos!>.
rigorosamente exato. .

É a terceira emenda, Sr. Presidente, esta: Art. 6°, pará-o
grafo único. Suprima-se~
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Tenho que é perigoso entregar aos caprichos de uma
'lei ordinária a modificação da bandeira nacional. Se ~ssa

'modificação é conveniente, se a opinião nacional é pela mu
,dança do seu pavilhão, porquê não decretá-la logo' a Com.=
tituinte, eleita para a alta função de reorganizar os fundamen
tos políticos da nacionalidade?

Quem reforma em lei ordinária uma vez, pode l'efor
mar ainda outra, e muitas outras máis, sujeitas a forma e as
-caracteristicas do nOsso balsão aos azares das maiorias
ocasionais das Assembléias ordinárias•.•

Poder-se-á alegar, e de certo se' vai alegar, que, a matéria
não é assunto de lei constitucional, mas de lei ordinária, tanto
,que em decreto foi tratada pela Primeira República. Mas,
a este .respeito convém ouvir a sábia lição de Barbalho:
"Cumpre advertir que êntre as atribuições do Congresso Na
.cional não figura a de resolver sôbre o pavilhão o escudo e as
.armas nacionais, que vinha no art. 51, § 7°, do projeto preli
minar de Magalhães Castro; não a consagraram "s pro,jet-1s
-da comissão do govêrno, nem dêste, nem tão pouco foi alvi
trada no Congresso .Constituinte. Sôbre isso já havia provi
denciado o decreto do Govêrno Provisório, n. 4, de 19 de
novembro de 1890, estabelecendo os distintivos da bandeira

-e das armas nacionais, e dos sêlos e sinetes da República.
Poderá sObre o mesmo objecto legislar o Congresso Na

cional, visto que a matéria escapa, por sua natureza e cara
·cter, á competência estadual?

Mas, de onde tiraria êle poder para êste efeito? Seus po
deres são limitados aos que expressa ou implicitamente a
Constituição lhe confere. Expresso não vem nela, e dos ex
pressos não se pode, por compreensão ou necessária infe
'rência, deduzir mais esta. Logo, não existe, e o que legislou
-o Govêrno Provisório quanto a este assunto, não se poderá
alterar senão por meio de reforma Constitucional.
_ Nem de outro modo convém que seja; o símbolo nacio

nal, uma vez adotado, cumpre ser mantido perpétuo como
a Nação que representa".

Passo á minna quarta emenda:
Art. 22. Substitua-se: -O Poner Lel;'islntivo é exercido

pelo Congresso Naei()nnl. com a sanccão do Presidente da Re
pública. O Congresso :\acional compõe-se de dois ramos: a
Camara dos Deputados e o Senado".

Restabelece essa emenda o disposto na Conslituicão de
i891.

Data venia, não me parece feliz a denominação de Ca
·mara dos Representantes para substitu1r a expressão Camara
·dos Deputados. nem a de Camara dos Estados, para figurar
'DO lugar do velho Senado.

Argumento: A - Representantes de que são os Depu
'tad~~ que compõem!} primeiro? Da Nação! Pois da Nação
tamopm os que compoem a segunda. Logo, não há entre elas
distinção substancial. E se não há, porquê dar a uma Ca
'~uara, como sendo sua pr6pria, uma qualidade que é também
merente á outra? - B - Não me parece que a palavra re,;"
fJresentantes. só por só"nua e crua, sem o necessário acresci
mo "da Naç~o" (a cacofonia ,é inevitável), ou "do Povo';'. se':'
gt,mdo o artIgo 28 da Constituição de 24 de fevereiro. e a-:-pe,
sar-de se encontrar a expressão na Constituição .belga~ trá.:.

.<fuz bem o verdadeiro pensamento do legislador constituinte.
Quando se diz, ou se dizia, em documentos 'ou em discur':'
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sos "Srs. Representantes", logo caía da pena, ou da boca, um
infalível......;. "da ~ação". C - CamaTa dos Estados•••

Compreende-se que assim fossecbamado o velho Sena
do, ramo do P,odel' Legislativo, parte integrante d~ste e-
cuja participação era indispensável em todos os pro1etos; e'
porquê imprescindível, gal'antill dos pequenos Estddos, con
tI'abalançando por uma representação numericamente igual.
a acção da eamara dos Deputados na feitura das leis."

:0 SR. ARRUDA FALcÃO --' V. Ex. permite um aparte? O
que não se alcauça é o fim com que foi feita essa mudança'
de nomenclatura. Parece que é só para dar ideia de novi
dade, quando a carcassa continua a rr.esma.•.

O SR. GODOFREDO VIANA - O Senado, na lição de
João Barbalho, representa o elemento federal, representa os~
Estados particulares enquanto unidades componentes da
União e estas tendo o mesmo valor político (sem atenção ao
número de seus habitantes) devem ter por isso representação
numericamente igual.' E se a representação proporcional á
população dá na Camara dos Deputados, aos grandes Estados,
por sua mais numerosa deputação ensanchas a preponde
rancia, é isso contrabalançado pela igualdade numérica dos
senadores, constituindo-se assim o Senado uma corporação
em que, tendo cada Estado um mesmo número de votos ficam
todos em pé de igualdade e importancia politica.

"Se o que se pretende, doutrina o eminente Sr. Odilon:
Braga, é assegurar aos Estauos uma conveniente equiponde
ração de voto na elaboração legislativa federal, o que se tem
a fazer é, manter-se o Senado, porquê neste os Estados não se·
representam em função de, suas populações, e sim em função
de sua categoria de membl'os da corporação política federal,
com essa categoria adquirindo o direito á igualdade de re-
presentação"• ,

li:stes conceitos não podem evidentemente ser aplicados á
Camaracriada pelo Projeto. E entretanto, é justamente
quando mutilam o Senado, quando restringem ao mínimo as·
suas antigas atribuições, quando se lhe retira a função pre
cípua de representar o elemento federal e equiponderar o
voto na elaboração legi:;lativa, que lhe propõem um suceda
neo com o nome de Camara dos Estados.

Parece que não está certo., ••
O SR. LINo J\1.\CHALlO - Pouco importa o nome; a questão

é manter o Senado. A designação não tem importancia. '
O SR. GODOFREDO VIANA - Tem importancia; é pre

ciso que o nome cOl'responda á realidade, o que não se dá no
caso do pro.ieto. .

Não quero me estender em consideraçõ'es sÔbre' a neces-
sidade de se manter o Senado. Rogo aos Srs. Constituintes
que releiam a magistral exposição do Si'. Odilon Braga,_
,constante do vol. lU das Emendas ao Anteprojeto.

Sexta, emenda:
Art. 17 e § único. Suprima-se. _, '

',Estatue êsse aJ1.igo que "os Estados poderão continuar a"
'cobrar os seus atuais .impostos de exportação; quer para o
estrangeiro, quer para outros pontos do território nacional,
sofrendo, 'porém as taxas vigentes' no exercício· de 'i933. a
redução de 20%em.i de Janeiro de cada ano, a partir de 1936,.
'automaticamente, independente de qualquer lei, de: sorte que
.1icarão definitivamente extintos em i de Janeiro de i9U•.
etc.... 'li:ssc texto constitucional 6: evidentemente, de caráter, ;



'transitório, visto que consigna disposição a vigorar durante
determinado prazo, ainda que longo. O imposto de exporta
rão eSÍ.:1rá extinto em 1 de janeiro de 1941 e com essa ex
tincão desaparecerá o preceito, porquê integralmente cum
prido.

O SR. L.\CERDA Pl~To - É uma disposição transitória
inteiramente deslocada.

O SR. GODO:FREDO VlA.l~A - O mesmo em relação aos
impostos de que tra.ta o § úniDO. Transpor-temos, pois, êsses
-dispositivos, se aprovados em plenário, o que não creio, sen
do como é da absoluta necessidade, sobretudo par-a alguns
Est.a.do. o imposta de exportação, para. o capitulo final da

:Constituicão.
O Sa. ARRUDA FALCÃO - Parece que será vantajoso para

o Esta.do abrir mão do imposto de exportação, uma vez que
fica COm o de vendas mercantis.

O SR. GODOFREDO VL<\..i.'\A - Acho que não há van
tagem nisso.

É verdade que, segundo 13arbalho, no próprio cor-po da
Constituição de 1891 se encontram algumas disposições de
.arts. 2c, 43, § 4°, 69, § 4", 83 e 91. Afas, aLém de não ser de bOa
arts. 2,43, § 4". 6~. § 4°. 83 e ~1, Mas além de não ser de boa
regras copiar maus exemplos, mesmo dos mestres, um
~xame atento désses artigos revelará que apenas podem ser
.acoimados de figurarem indevidamente nas disposições per
manentes do Estatuto Federal os de n. 43, § 4° e g-1.

Tenho ainda outras sugestões a fazer acerCa do ~rojeto,
<Ira modificando, ora suprimindo, ora a~resceIl.tando dispo

.sitivos.
Seria, porém, longo e fastidioso justificá-las da tribuna.

Mandarei oportunamente á Mesa essas emendas, como me
taculta o Regimento.

Sr. Presidente, também subscrevi eom nJuito outros
Mnstítuintes a emenda apresentada pelo ilustre deputado
·Sr. Mário Ramos, nos seguintes lêrIXlOs:

"No pl'eambulo que precede ao Título [, redija-se: NÓS
(lS REPR.ESENTANTES DO povo BRASILEIRO, PONDO A NOSf1>A co~

FIANÇA EM I:lEUS, l!: REm'l1DOS EM ASSEMBLÉIA NACIONAL CON~

'rl'TU1N'r8 PAIH o FIM DE ESTABSLECER UM REGIME: DB:MOCR.4
"'rICO DESTIN.'I.úc! A GARANTIR A LlBEl\OADE, ASSEGURAR A JUSTI
ÇA. DESENVOLVER A EDUCAÇÃO E PRESERVAR A P~, DECRET~OS

~ PROMt1T..GAlvros A SEGUINTE CONSTITUIÇÃO DA R~PÚBLlCA DOS
'ESTADO UNIDOS Do BRASn..."

Essa emenda, .mau grado:lo reverência de quantos a
'~onsideraram na Comissão dos 26, todos crentes fervorosos
.-e quasi todos católicos, apostólicos, romanos, não logrou
-aprovaCão, sob côr de que :çodia nâo corresponder á unani
midade dos sentimentos da Assembléia, e de que na grande
maioria das ConstituiCões. inclusive na do Estado do Vati
-cano, nenhuma invocMão se faz ao nome de Deus.

Ora, Sr. Presidente, quanto ao primeiro dos niotivos
.alegados, logo lhe demonstrou. a inanidade o nobre deputado
Sr. Valdemar Falcão. Quanto ao segundo, digo eu agora.:
Nós que temos sempre razões rabilongas, e erúditas para
copiar servilmente tudo o que os outros povos pensam, ima-

<ginam ou inventam, podíamos, uma vez ao menos, aceitar
uma. sugestão ainda que fosse, e não é. excLusivamente nossa,
sem preocupacões do que se passa alhures, .desde que ela.
.condiz com o sentir ~ral da Nal;ão.
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o meu jJ ustre colega de representa::ão maranhense, Sr.
Adolfo Soares,votando a respE:ito naquela Comissão, declarou
que num pacto político não deve figurar o nome de Deus.

O Sa. Ll:'\O MACHADO - Porquê o nome de Deus está
acima dos pactos políticos.

O SR. GODOFREDO VIANA - Peço venia para diver
gir dêsse modo de pensar daquele colega.

Estou, Sr. Presidente, que na feitura da nossa Magna.
Carta, mais do que nunca, precisamos pedir a proteção de
Deus. Para que êle nos livre dos perigos da nossa emp:ífia;
da nossa ignorancia presunçosa; das nossas improvisações ar
riscadas; das nossas imprudências temerárias: do candido
aprumo com que enunciamos as mais destrambelhadas
-Dnormidades; da santa simplicidade com que buscamos
transmitir como causas novas, descobert.as pela nossa argú
cia e pela no~!>a sapiência, as banalidades mais sediças. já
ditas e redita;:;, já mastigadas e remasLigadas até á insi
pidez; do incrível desassombro e da coragem inaudita com
.que discreteamos. escrevemo.s e falamos do que entendemo':'
e do que não entendemo!'!, a ponto de todos saberem tudo e
ninguém saber nada, no testemunho de Rui Barbosa.

O SR. LINO MACHADO - Foi essa a preocupação do De
putado Adolfo Soares. A invocação está feita na couciência.
de cada um.

O SR. GODOFREDO VIA~A - Estou refutando o argu
mento do Sr. Deputado Adolfo Soares. que, aliás. não espe
cificou bem o que V. Ex. está dizendo agora.

O SR. LINO MAc:S:ADO - Quis apenas esclarecer o pen
samento do Sr. Deputado Adolfo Soares, que sustenta ponto
-de vista diverso do de V. Ex.. .

O SR. GODOFREDO VIANA - Agradeço o esclareci
mento.

Pedir a proteção de Deus para que êle nos inspire na
'Organização do nosso Estatuto Fundamenlal e nos preser
ve do influxo dessas idéias extremistas que num vento de
insania sopram de todos os quadrantes, ameaçan~o. sub

-Verter a civilização cristã, enfraquecendo o prlDclplO. da
autoridade envenenando a infancia, dissolvendo a famílJa e
contra as 'quais a Igreja ergue as suas barreiras morais.
nos admiráveis e luminosos itens da Liga Católica.

O SR. CARLOS REIS - A emenda do Sr. Mário Ramos
não pede a proteção de Deus; apenas põe a confi:mça em
Deus. .

O SR. ARRUDA FALCÃO - Equivale a pedir.
O SR. GODOFREDO VIANA - Desde que invoquemos

o nome de Deus, é claro que estamos pedind!> a sua pro
·tecão.

O SR. LINO lIL\CHADO - Essa invocação nós a podemos
:fazer silenciosamente, a cada momento.

O SR. GODOFREDO VIANA - Estou de acôrdo. mas
-acho que não há inconveniente em que figure na Constitui
cão o nome de Deus.

O, SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Deputado que
-dispõe apenas de cinco minutos para concluir as suas con
siderações.

Senhores, sei bem que nos tempos que corram, tudo
.se procura resolver economicamente: tudo são problemas

O SR. GODOFREPO·~B.NA-Agradecido a V. Ex.
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econômicos, soluções econÔmicas, realidades eeonômica~

materialismo econÔmico.
Mas, a verdade é que "o homem foi sempre impulsio

nado menos por motivos econômicos do que por crenças e
sentimentos, por idéias e por idéais, dos quais bastas vezes
as transformacões técnicas foram apenas um meio de rea
lizacão". Aí está porquê Sílvio Trentin afirma que o papel
da mística não pode ser suprimido ou substituido no sis
tema dos motores que determinam a evolução de uma Socie
dade Humana. Há engano evidente em afirmar que em nos
sos dias o técnico tem o direito de pô-la á margem. E em
vão fazem-se esforços no sentido de apresentar as grandes
transformações que dizem respeito ás instituições funda
mentais da vida coletiva como um resultado inelutável da
ação dessa lei imanente que reclama a subordinação cada
vez mais rígida do espiritual ao temporal, do político ao
econômico. O homem, que experimentou o orgulho de ser
homem, desvendou o mistério do seu próprio destino, con
seguindo calcular, enfim, a distancia que o separa das
coisas queoCcércam: que, guiado pela conciência da sobe
rania de sua alma, aprendeu que foi criado para ser senhor
e não escravo; e movido pelo desejo invencível de conhecer
a lei do se ufuturo e de servf-la, chegou a conceber uma
idéia de justiça, uma idéia de fraternidade, não pode ser·
recalcado impunemente para o meio das mãquinas e utensí
lios que atulham uma usina, para o meio dos animais que po
voam um estábulo. A técnica, diz Spengler, converteu-se em
um mistério, como a alta matemática de que faz uso. A me
canização do mundo entrou em uma fase de perigosissima
tensão. Um mundo artificial atravessa e envenena o mundo
natural. A civilização converteu-se em uma máquina, que'
tudo 1'az e quer fazer mecanicamente.

Certo, é muito interessante estudar com o mesmo Spen
gler o homem como um animal de rápida, magnífico va
lente, cruel na sua faina de matar e aniquilar, infinitamente;
superior ao herbivoro, que nasce para ser vítima e presa.
Certo, é curioso examinar o destino e a ética de um e outro:
o primeiro, animano pelo poder e pela vitória, pelo orgulho
e pelo ódio; o segundo, deprimido, pequeno, acobardado. Te
nno, porem, que mab nübre e oonslderil-i.o na sua a:ta fun
ção de pensar. de idealizar, ainda que o grande pensador en
t.enda Que os ideais são covardias. (O Homem ~ ti técn.ica.)

O SR.. AN\UDA FALCÃO - Ainda em dezembro proximo·
passado - se V. Ex. me permite o aparte - Mussolini
diz~a. que o homem moderno há de ser o homem plcnG: po
lftico e religioso.·

O SR. GODOFREDO VIANA - Perfeitamente.
Creio. Sr. Presidente, que é ê!se defeito de tudo en

carar pelo lado econômico exclusivamente que tem originado
as mais temerosas crises dos tempos a.tuais. Eu me não
abalançaria á assertiva. se não tivesse por mim autoridade.
do tomo e valor de Gunther Grunde4 () formidável autor da
"Missão da Nov:>. Geração Alemã"., liVro fulgurante de cla
ridades novas, de aspectos novos, de novos e vigorosos prin-
cipios. .

Pensa êle que o nosso século será o da grande revolução
espiritual contra o racionalismo, que nascido para as. bandas
de 1500, tornou-se hoje esteril e despótico; contra êsse ra
cionalismo que desraiza o homem moderno. e 1he faz esquece~
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as leis do seu próprio sangue, as leis de toda a vida real.
O marxismo procura resistir, mas vai arrastado na queda
dêsse racionalismo caduco, que não conseguiu ainda ultra
passar ...

O Sr. Presidente - Advirto ao ora.dor que está findo o
tempo de que dispunha.

O Sr. Costa Fernandes (pela ordem) - Sr. Presidente,
inscrito para falar, cedo minha inscrição, afim de que o ora
ãor termine SNl brilhante discurso.

O Sr. Presidente - Neste ca:;o, V. Ex. perde o direito de
falar.

O SR. COSTA FERNANDES - Perfeitamente.
O SR. GODOFREDO VIANA - Agradeço ao digno colega

Sr. Costa Fernandes sua gentileza.
"Não vê a necessidade profunda de uma nova fé. Não se

apercebe dos perigos da economia moderna: aumenta-os ain
àa pelo seu paneconômico. Não vê os perigos da técnica mo
de.mR, entregue ás mãos de uma economia sem esC'rúpuJos,
mas faz dessa técnica o seu novú Evangelho."

Grundcl des_envolve o assunto em páginas admiráveil'.
lnlpossível, na brevidade dêste discurso, acompanhar-lhe a
exposição, vibrante, viva, colorida, cheia de sábios ensina
mentos. Baste acentuar que a seu juízo a última causa assan..
cia! da crise que aflige o bomem ocidental é esta: haver ôLe
perdido :lO mesmo tempo a sua razão de ser e a sua direção.
"Seu caminho natural, o único possfvel, está traçado sObre a.
vertical Que vem das profundidades originais, e se eleva aos
cimos do seu destino divino. Ao lado, há o mundo material.
no qual agimos; sôbre esta extensão material, que é a largura,
apresenta-::;e-nos a horizontal ilimitada. n

O SR. CARLOS REIS - A razão aí não pode ser considerada
juiz supremo dos nossos atos. O sentimento é que é Q motor
supremo da existência bumana.

O SR.. GODOFREDO VIANA - V. Ex. corrobora o quo
estou dizendo. Desejo que V. Ex. me preste ainda sua es
clarecida atenoão:

"Ela não é nem a senda nem o objetivo final do homem,
mas unicamente o seu campo de experiências durante a sua
estada na terra. Erradamente tomada como caminho da vid&,
torna-se uma impaue, dando a ilusão do infinito graoas a um
espelho colocado na sua extremidade. Todo o progresso ver
dadeiro do ser humano que deve representar uma elevação
está colocado na vertical. O prograsso sObre o plano materia
lista do século 19 se fez sObre a linha horizontal.

Assim, a nossa existência tornou-se forçosamente absur
da, porquê um ideal superior não existirá jámais sObre a
linha horizontal, limitada no tempo e no espaço, mas sObre
a perpendicular que se eleva das profundezas e indica ao
homem o único caminho possíve!: AQUELE QUE SOBB.

Isso quer dizer, senhores, que precisamos voltar a Deu!'!,
para que não sejamos de todo largados dêle. (Muito bem.)

E em nenhuma ocasião tenho que mais do que nesta, em
nenhuma hora mais propícia do que nesta hora, em que 
operários da Nação - construímos o majestoso edifício da
nossa organização política. --

Sr. Presidente, no projeto de Constituição de 1824, jurado
pelo grande Imperador que foi D. Pedro I ano qual se dava
o direito- de 'Voto até aos criados de serv=.r do Paço Impe-
VOLUME XI-- -- 21
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rial, excluídos apenas os do galão branco, invocava-se de ini
cIo a Santíssima Trindade.

Não é muito que na Constituic;ão, que um povo habltuadu
ao clima da liberdade e só nêle podendo viver, vai pt'omulgar,
ponhamos a nossa confiança em Deus, desassombradamentd,
lisamente, singelamente e, sobretudo e mais que tudo, sem
nenhum respeito humano.

E, já agora. permita V. Ex., Sr. Presidente, permitam
os Srs. Deputados, que eu não me retire da tribuna sem que
me congratule com o país pelo triunfo completo, integral, brI
lhante dos princípios democráticos, assim no anteprojeto,
çomo no seu substitutivo. Para honra da civilização e segu
rança dos destinos da nossa Pátria, a quasi unanimidade dos
brasileiros nêles assenta o seu credo político. As poucas vozes
discordantes não contam. nem impressionam. São êsses prin
cípios fundamentais "que constituem a essência mesma de
toda a organização nacional da vida em sociedade. Sílvio
Trentin acentúa, com muita justeza. que a orientação verda
deira da civilisac;ão e o sentido que assinala o seu movimento
evolutivo e põe em mira o seu objetivo final, são, em últi:na
análise, o sentido e a crientaeão democráticos.

Se ê verdade. acrescenta, "que a democracia, enquanto
forma de govêrno. não parece se impor senão no curso de
formac;ão do Estado moderno, não o é menos que ~nql.lanlo
idéia, não deixou, um instante sequer, de inspirar todo o)

esforço tendente ao aperfeiçoamento social. É o que explica
sua persistente vitalidade. "A democracia represent." por
tanto uma conquista de que se não pode mais despojar a so
ciedade humana na organização de suas instituições".

Informa Giuseppe Bottai, no seu opúsculo sObre a or
ganizac;ão corporativa do Estado, que. "pouco antes d~ mor
rer, um historiador da democracia escrevia: <AoA democl'acia
não conseguiu, em país algum, alistar no serviço do Estado
o escol da inteligência. Não purificou nem elevou a polí
tica. Sobretudo, não soube escapar á influência perniciosa do
dinheiro. Não deu aos povos o melhor govêrno. O sufrágio
universal não preservou as lutas poUticas, e as lutas sociel:!
de violências e processos revolucionários. Entretanto, que
seria do mundo se a democracia viesse a sossobrar? Se o facho
da democracia se apagasse, em que profunda escuridão me:"
gulhariamos nós.....

Mistér é,contudo, que não nos paguemos de palavras.
Grundel dá o grito de alarma de que a democracia mo·1ema
não é senão um imenso engOdo; sob o ....egime liberal. mais
do que em qualquer outro,são os interesses dos podeNso3
que ditam as leis. Nós os jovens, diz êle, dariamos o nome de
democracia a um regime completamente diferente, por exem
pIo: a uma forma de Estado e a nmr,. .):-dem social em que
os privilégios devidos á posição, ao nascimento e á rfquesa.
seriam abolidos, não apenas, de nome, mas de fato: em que
todo homem tivesse direito - um direito ImedIatamente
realisável - a uma instrução e a umafunc;ão socIal confor
me com as suas aptidões reai!!, e em que o pobre náo fosse
sempre explorado em proveito dos ricos; 6iariamos êSge
nome :' um regime em que o povo governasse verdadeira
'mente, neste sentido - que um sistema de seleção ideal oha
masse aos postos àe comando os homens mais dignos amais
competentes, sem contemplação de sua origem social, de suas
'opiniões politi~as, de 'suasinfluências econômicas.......
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Sr. Presidente. entre nós, em nossa Pátria. ub hi re
ceio de que o facho da democracia venha um dia à se
apagar.

Conta-se Que um dos mais insfgnes escritores do libera
lismo inglês. a~abou !l0i." abandonar, depois de uma vida in
teira d~ tent.ativ'1s a respeito, a idéia de escrever uma histó
ria da liberdade. desanimado pelas dificuldades de lhe en
contrar uma definição". Ê possível. Nós, porém. em todos
o;,; tempos, sem defini-la, sentimo-la. Nós, brasileiros, amamos
a nossa liberdade tanto como o sol que nos viu naseer e a
terra que nOl:! serviu de berf;o; defendemo-la com o mesmo
encarniçado ardor com que montamos guarda â porta do
nosso lar. A liberdade é para nós tão preciosa ellIDo o ar
que respiramos, e se algumas vezes a sombra: do despotis
mo e da violência pairam densas e ameac·ad.Jras sôbre nós,
pode a Civi!izacão ficar certa de que em breve, varridas do
vento, elas nos deixarão de novo escampo O nosso céu e
desafogada a nossa conciência. (Muito bem). _

Não estou fazéndo literatura. Não 3stou fazendo poesia.
Enuncio um fato concreto, incontestável, da nossa histó

ria política.
No Brasil, mesmo no Brasil ColÔnia, não houve jámais

ambiente para regimes autoritários. Os rarissim·.)9 que
entre nós se têm ensaiado, não se desmascararam Dunca,
com desassombro. Procuram todos acobertar-se com o manto
da legalidade, ou do combate pela legalidade. tão certos estão
os que buscam exercer o poder pessoal de que só com 8 il!ll
(ou ao menos com a aparência, com a bandeira ::ta lei)
podem dirigir, p:>dem mandar, podem se impor. Que~eis um
exe.ml)lo'l Lêde a proclamação que Feijó lançou em 1335 ao
assumir a Regencia do Império. Senhores, não me leveis a
mal que eu faça ressoar aqui, neste recinto, e em IDomento
tão oportuno, essa grande voz no Passado, quando o Brasil
se debatia entre os perigos da opressão e da licença, da cen""
tralização ferrenha e asfixiante, e da desintegraçãu l'Ilinosa
da Pátria.

:e de 24 de Outubro de 1834, o manifesto de Feijó e diz
assim: "Brasileiros! Colocado no Govêrno pelo voto nacional,
é meu deve!' ex~or-vos com franqueza os princípios Que di
rigem a atual administra<:ão e manifestar-vos os sentimentos
de que ela se acha possuida, com relação á Causa Pública. A
Constituição do Estado é a Lei Suprema a que tanto cida
dãos como o mesmo Govêrno, devem prestar auUo e home
nagem, por ser a expressão da vOntade geral: ela e o Ato
Adicional serão religiosa e muito lealmente observa.dos. O
Govõrno, longe de disputar ás Províncias .0 gozo da~ vanta
gens que '\ Reforma lhes outorll:ou. s~rá o primeiro em man
tê-los literalmente, instruindo convenientemente aos Presi
dentes, como seus delegados. para que o espírito e a marcha
da Admimstração sejam francos e nniformes a êste respeito
em todo o Império. A escolha de empregados públicos ami
gos de nossas instituições, caracterisada pela sua probidade e
aptidão, será um dos principais cuidados do Govêrno: êles
serão aproveitados onde quer que se encontrem, quaisquer
que tenham sido até agora as suas opiniões, ou o partido a
que t~nham pertencido. Todo o Brasileiro tem direito aos·
cargos públicos, uma vez que, além dos outros requisitos· que
a lei possa exigir, seja dotado de talento e virtude.

A primeira necessidade de um Govêrno é () caráter -de
estabilidade. Nem os princípios mudarão. nem empregado
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algum será remo,;do por declarar,:ões yagas, ou por intrigas,
sempre perniciosas. A demissão será precedida de exatas
informações. e s6 terá lugar quando falecer inteiramento as
esperanças de correçãc. C homem de probidade deve con
siderar-se seguro no seu posto: êle encontrar~ no Govêrno
fort~ protetor contra 3 maledicência o a calunJt\. A r~Jlgião.
base da prosperidade pública e individual, verdmdoJro apOio
das leis, sólida garantia da moral. será mantida l! prorun
damente respeitada. O Tribunal. porém, dm e(lnllcl~ncia serã.
imprescutável ao {Jovêrno. e o homem reUglollo I)oderi, de
baixo da proteção da Constituição, fazer livre uso dos prin
cipios que sua razão lhe dita. A impunidado deve cessar: a
tranquilidarte j:lúUica deve assentar sObre bailes mais firmes
e seguras.

O Gov~rno sr;,rá infatigável em promover a execução
d<...s leis penais; cumpre que todo o homem pac{fico, todo o
homem honesto. nL esteh á discrição do turbulento e do
perverso.

Todo o habitante do Império encontrará no Govêmo
asilo á cpre~sâo; êle é o protetor dos oprimidos. A Marinha
e o Exército Rerão convenientemente organizados. A Nação
deve ter á sua disposição os meios necessários 1)ara fazer
respeitar as leis e e:x:ecutar a vontade nacional. 1'110 será. es
quecida a sorte de tantos oficiais desempragados lem espe
ranças de ncesso. A arrecadação das rendas p\1bUcM tllr-se
á ~.om zelo. mas sem vexame. e a mais severa economia nas
despesas convencerá os brastIeiros de que nem o p:atronato,
nem consideraçõe~ pessoais regulam a partUba desse depó
sito de parte de sua fortuna que sómente 10r' aplicada ás
necel"l"idades do Estado.

Nossas relaç~es internas serão mantidl1l G IlnlpIiadas,
mas o Govêrno está firmemente resolvido a alo lacrificar
em caso algum a. Honra Nacional. Nunca 10r' pro,\'ocador;
mas sustentará sempre dignamente os dlraitol dE! uma Na
ção briosa, certo de que os brasileiros 81lborllo IlQudir ás re
clamações de honra e do tl"ver. A agricultura merecerá do
Govérno especial atenção. O lavrlldor ontre nd. ignora
ainda os primitivos princípios desaa lorto, que tantos pro
gressos têm feito entre oufros IloVOS, e por maio do qual es
pera o Govêruo que os BrasH\!jr'os apr~ndam a aproveitar
os tesouros com que a natureza os ~nriquflCeU e que. t:.pare
cenda por toda parte essa abundancia. nün tcnham 'lUA inve
jar a povo algum st.Jhre a terra. Á abunduncla flc~em àe per
to a indústria, a sabedoria, a. riqueza c Clom elas 11 pública
prosperidade.

A prudente introdução dos colônos tornará desnecessá
ria a escravat.ura. e com a extincão desta muito lucrará a
moral e a fortuna da cidaàe.

Prescrutandn cuidadosamente todos OI deteltos e abu
sos que pOS8<1m existir nos diversos ramos da. p\1bUoa admi
nistracão. o Govêrno será solícito em aplicar ou propor as
providências e medidas que forem acon1lc11hada8 por um es-
pírito circunspecto. .

brasileiros! .O Govêrno, fiel ao~ seus deveres, promove
rá com assiduidade e desvêlo a prosperidade p\1bU
ca, e pE'la eXllt'\ ob~p.rvancia da Constituiçio e das

c leis empenhllr-se-á em tornar a moral constitucional
cada vez mais digna de nosso amor e veneração.
Ela é a garantIa mais sólida de- paz e segurança, Q11e tão

. próprias SãD aos progressos da indústria e da civiliza-
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010 e ao desenvolvimento dos prodigiosos recursos do nosso
abençoo.do país. Brasileirosl Os poderes politicos do Es-

=tado s40 delegações VOSSM; cumpre respeitar a vossa mes
ma abra. Sem veneração ás leis, sem respeito e obediência
ás autoridades públicas, não pode subsistir a sociedade· a
feroz anarquia, abandonando o fraco ao forte, o pequeno' ao
grande, o desvalido ao poderoso, devora em poucos dias o
povo, que sacode o suave peso das leis e desconhece as au
toridades. Reuni-vos, portanto, en' torno do Govêrno, e co
adjuvai-o nos esforços que Ilá de emtlregar para consolidar
a vossa felicidade e as gloria da Pátria".

. Senhores, a "corrente liberal foi a característica predo
mmante da nossa hist6ría política, a partir das reivindica
ções municipais ila época colonial. ,.

O nosso povo, diz o brilhante publicista José Maria dos
Santos, habituou-se :\ identificar o poder pessoal C"lIW sen
do a própria tirania, razão porquê o combateu em Pedro I
e em Fei.ió no seu próprio territ6rio, e, f6ra dêle, para além
de suas fronteiras. nos ditadores Ol'ibe, Rosas, Solano Lopez.
"Quando no dia 7 de abrii de 183f, Pedro I entregou o ato
de sua abdicur:ão no major Miguel de Frias, para que êste
O levasse nos revolucionários do Campo de Santana, taci
tamente ficou provado que o .Brasil .iámais poderia viver
tranquilo sob ,"-uolquer govêrno de forma autoritária e pes
soal. ~. porém. nu sessào legi::;lattva def837 que se tem tal
vez o espet,dcul mnlS impressionante e sugestivo desse in
domável esfÔrco do sentimento liberal contra o prinCípio
autoritário. Contra êste, durante a ltegência, foi tão ve
emente a rencÍlo tio povo, que chegou a extravasar cinco
anos para além daquele atormentado período. Comentando,
j:l. na República, a atitude de Floriano Peixoto, que se re
cusara II .nal1daI' proceder a eleiç.ão para Presidente da Re
pública com a renuncia do marechal Deodoro, acrescenta o
mesmo escritor: "Não se diga, entretanto, que tudo se per
deu na geral de;;radação daquele período. A consciência li
beraI do nosso país estava intata, havendo sido relegada,
pelas condições militares da revolução, a um papel de gran
de espectadora das a::-itacões e dos êrros de uma minoria
armada e prepotellte".

Sr.', Presidente, o verdadeiro sentir nacional 8 êste res
peito está inteiro naquele pequeno exercício de composi
çãa feito pela pequena princeza 1). :B'rancisca, e de que
guardou memoria o Visconde de Cairú." Ninguem pode ser
feliz em um govêrno despótico. O despostismo é contrário
aos fins das sociedades civis e oposto á vontade de Deus,
que criou o homem livre, para ser feliz".

As ditaduras, de resto, segundo Cambo, s6mente se im
plantam entre os povos marcados por muitos índices de fra
quesas. "Jámais um homem confiscou a um povo os seus
direitos, se o povo soube exercê-los e lhes compreender os
encargos. O ditador, que os a~·rebatou, não fez senão arran
car plantas sem vida, instituições que eram apenas - ou
uma sombra, ou uma irrisão. (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é vivam.ente cumprimentado.)

Durante Q discurso do Sr. Deputado Gado
fredo Viana, o Sr. Antônio Carlos, Presidente,
deixa a' cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Cristóvão Barcelos, 20 Vice-Presidente.
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11
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Aga

menon de Magalhães.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Sr. Presidente. as

minhas <livergências com o Substitutiyo são radicais. Con
quanto, no tumulto e minúcia de suas disposições, haja mis
tura, ecletismo até a confusão, nêle predominou o sistema
presidencialista.

Verdade: é, Sr. Presidente, que há uma grande defor
mação, uma enorme caricatura, que afeia e dissimula as li-

... nhas clássicas do sistema. Mas, obedecendo á lógica dos prin
cipios que sobrevivem, maugrado a longa experiência do Bra
sil Republicano e a evidência incontrastável dos fatos, o
presidencialismo se ostent.a na complicação dos freios e das
balanças. É assim que vemos um Tribunal de Contas com o
direito de veto l!,bsoluto, e um Conselho Nacional, investido
de funções executivas as mais amplas, condicionando o poder
regulamentar do Executivo ao seu parecer. Vemos ainda,
além dêsses dois órgãos, qne pela sua função e ascendência
dentro da organizaC;ão do Executivo constituem dois outrO!
poderes, mais a responsabilidade dos Ministros pelos seus
atos e por aqueles que praticarem em virtude de autorização
escrita do Presidente da República.

Desta forma, Sr. Presidente, o Substitutivo insiste· no
sistema dos freios e das balanças, que caracteriza o presi
dencialismo, procurando dentro da organização do próprio
Executivo estabelecer restrições á hipertrofia, ao excesso dêsse
poder.

Vem a propósito lembrar uma carta do velho John
Adams a John Taylor, sôbre as balanças da Constituição de
Filadélfia. Dizia êle, em f8f.i:

"Há, na história, constituição mais complicada
de balanças do que a nossa? Em primeiro lugar, os
Estados e Territ6rios contrabalançam o govêrno nd
cional; em segundo lugar, a Camara dos Deputados
contrabalanc;a o Senado e o Senado contrabalança a
Camara dos Deputados; em terceiro lugar, o Poder
Executivo contrabalança a Camara e o Senado; em
quarto lugar, o Poder Judiciário contrabalança a Ca
roara, o Senado, o Poder Executivo e os Govêrnos
dos Estados; em quinto lugar, o Senado contrabalança
o Presidente, em todas as nomeações dos funcionário3
públicos e em todos os tratados. Em sexto lugar, ()
Povo tem nas sua,s mãos a balança contra os seus
próprios representantes, pelas eleições biênais. Em
sétimo lugar, as legislaturas dos diferentes Estados,
contrabalançam o Senado pelas eleições. ti

Nesse tempo as eleições dos Senadores eram feitas pe
las legislaturas dos Estados.

"Em oitavo lugar, os eleitores secundários con
trabalançam o Povo na escolha do Presidenten •.

E concluia:
"Há uma complicação sutil de balanças que. tanto

(pe me lembre. é uma originalidade nossa."
Pot' que, SI. Presidente. êste sistema de balanças!

Porquê o presidencialismo, forma que surgiu em circuns
tàncias históricas e por imperativos de t1'adições locais, que
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toda a Constituinte conhece, é uma construção teórica;;
sem conteúdo ou realidade política.

Se os poderes emanam do povo, no regime democrá
tico, o controle' dêles sÓ pode Se exercer pelo órgão mais
atuante dessa vontade popular. Não ha no mecanismo dos
governos para onde fugir. Os dois poderes de iniciativas,
os dois poderes de direção - o Legislativo e o Executivo,
devem controlar-~e reciprocamente. Buscar, como fez o
presidencialismo, o equilfhrio dos poderes, em freios auto
máticos, para contê-los ilusoriamente denu-o de suas atri
huições, foi um êrro de psicologia polftica, um êrro de ob
servação que a prática do regime nos Estados Unidos, no
Brasil, em toda a América do Sul, o tem demonstrado elo
quentemente.

Nesse aspecto, Sr. Presidente, o substitutivo em vez
se se adaptar a experiência dos fatos, insistiu no êrro, do
trapésio e, das balanças.

O SR.. ALFREDO PACHI!CO - V. Ex. não nota uma ten
àência do substitutivo para () regime parlamental'?

O SR.. AGAMENON DE lIfAGALHÃES - Ch~garei lã•.•
Assim ás oito balam,as clássicas do sistema presidencia

lista,o substitutivo da douta ComisSão dos 26 adicionou-lhe
mais aS balanças do Tribunal de Contas, do Conselho Na
cional e da responsabilidade dos Ministros.

O SR. LEMGRUBER FILHO - Aliás o SUb5titutivo foi as
sinado sem restrições pelo Sr. Solano da Cunha. represen
tante de Pernambuco, na (}omissão.

O SR. MORAIS ANDRADE - A crítica ao presidenc.ialismo
não era justamente no sentido de castigar a hipertrofia do
executivo? Se o substitutivo eriou novos freios para. essa
V. Ex., é que é contrária á rt:alidade naciO:lal.

O SR. AGAMENON DE MA.GALHÃES - A observação
oe V. Ex., é que é contrária â realidade nacional.

O substitutivo reconhece que o presidencialismo no
Brasil, foi a hipertrofia do poder executivo, e, então, contra
essa hipertofia;:assestou as baterias inoperantes dos freios.

O SR. MORAIS ANDRADE - Portanto. são legítimos.
O SR. AGAMENON DE MAGALfLrnS - Pretenderam os

membros da Comissão dos 26. aparar as garras do leão, es
quecidos de que elas cresceriio mais afiadas para vencer os
novos obstáculos.

O SR. MOR.AIS A.l\"'DRADE - Apal'am-se outra ·vez•••
O SR. AGAt'iENON DE MAGALE:ÃES -Na práti(}a, Sr.

Presidente. não há poder executivo que se exerça com êsses
freios. criados dentro da própria organização. Qual é o pre
sidente que se submete á fiscalização de um funcionário
administrativo que, pela função do veto absoluto, como os
dos Ministros do Tribunal de Contas, subverte a hierarquia,
ficando acima dêle, primeiro magistrado da República?

O SR. MOR.AI8 ANDRADE - Dentro do orçamento, veja
bem.

O ·SR. AGAME..~ON D::E MAGAL1U,ES - Qual o Presi
dente da República que vai condicionar seu poder a um Con
selho Nacional? De duas 1.lma; ou êsse Presidente sel'á o ti
gre de palha de que fala Tardieu. ou êle terá de romper os
diques e anular todas as resistências. Foi assim a prática
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do sistema nos Estados Unidos, no Brasil, em toda a parte,
onde logrou ser adotado.

O SR. MORAIS .A.""lDRADE -.:. Incide em responsabilidade,
porquê age contra a Constituição.

O SR.. AGAMENON DE MAGALHÃES - V. Ex. com seus
apartes está antecipando as minhas observações. Vou se
guindo o rumo que V. Ex. me traça.

O problema, Sr. Presidente, é precisamente o da res
ponsabilidade.

A Comissão dos 26 seguiu o método de dividir autori
dades, no pressuposto de que o fracionamento de atribui
ções definirá com segura eficiência a responsabilidade.

É exatamente o contrário: quant-o mais fóI' dividida a
autoridade, menor será o sentimento de responsabilidade.
O Presidente da República terá o apóio do Conselho Nacio
nal; êsse apOio não lhe faltará, dada a nossa educação po
litica. Sentir-se-á irresponsável pelos atos que praticar
com o parecer do Conselho.

Também o poder moderador tinha a assistência do Con
Felho de Estado e vimos que êsse Conselho se transformou,
como dizem os críticos daquela época, num imenso guarda
chuva.

O SR. MORAIS ANDRADE - E o Parlamento também.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - O Conselho Na

cional destina-se a ser o s;l;uarda-cbuva do Presidente da Re
pública.

O SR. MORAIS A:SúRADE - Como o Parlamento já foi no
tempo do Império. -

O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - É contra êsse
metodo, -essa orientação de procurar a responsabilidade no
desdobramento da autoridade, que eu me bato decididamente.
Dai 05 meus pendores ~ os meus enh::.siasmos pelo sistema
parlamentar.

O SR. MoRAlS ANDRADE - Que não evitou o poder pes
f!oal.

O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Porquê, Sr.
Presidente, se o poder legislativo é a -expressão das aspira
ções populares, o parlamento é o órgã() de maior sensibilida
de de opinião e de govêrno.

O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex. se esqueceu de citar
o sorites de Nabuco.

O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - V. Ex., vem com.
o argumento de Nabuco, em lutas políticas••.

O SR. MORAIS ANDRADE - Fatos de 50 anos de vida im
perial.

O SR. AGMIENON DE MAGALHÃES - ••• lutas pela
conquista democrática, dentro do Império. V. Ex. não se es
queça. porém, que o Império realizou, na América do Sul,
aquele milagre de que falava Alberdi.

O SR. MORAIS ANDRADE - É outro assunto.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Enquanto as na

ções sul-americanas se degladiavam entre as lancas dos cau
dilhos• .na guerra civil. no drama formidável pela sua inde
pendênéia e organização, o Brasil era a grande exceção do
Continente, uno, pacífico, dentro dos postulados da de
mocraCla.
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O SR. MORAIS A~"RADE - "Está certo. :ê porquê teve
os superhomens do Império e da Regência; homens extra
ordinariamente patriotas como Pedro !l.

O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Onde se for
maram êss-es homens? No Parlamento; êste é que foi a lS
cola, o viveiro dos estadistas do Império, de projeção con
tinental.

O SR. MORAIS ANDRADE - Era o feitio dêsses homens.
que se formaram em Coimbra, em Montpelier, em Bolonha.

O SR. AGAMENON DE MAGALHXES- Mas que se
empenharam nas lutas pela abolição, nas lutas pela eleição
direta, por todas estas conquistas que nos abriram os ho
rizonte,:, políticos até a Federação.

O SR. MORAIS A1\DnADE - Havia ciência, patriotismo e
moralidade.

O SR AGAMENON DE MAGALHÃES - Sr. Pl'esidente,
não se pode fugir á evidencia dos factos. A Comissão !los 26
de~ um passo para a prática da democracia. Estabdeceu
o comparecimento obrigatório dos Ministros quando exigido
pela maioria da Assembléia. Por que? Porquê os membros
da Comissão dos 26 compreenderam que a responsabilida
de política não se apura em tribunais judiciários, mas pe
rante a opinião pública. Não creio em tribunais especiais
para julgar da responsabilidade de Ministros ou de presi
dentes da República, como nenhum brasileiro também acre
ditará. Prefiro o Parlamento, onde é possível que. por ve
zes se acendam as paixões políticas, mas existe o verda
deiro senso de opinião e verdade política.

Depois, Sr. Presidente, há vigilancia permanente. O
Ministr(; que sabe que seus atos vão ser discutidos perante
o tribunal popular, face a face com a Nação. êsse Minis
tro terá escrúpulos, conduzindo suas deliberações num
largo sentido do interêsse coletivo.

O SR. BARRETO CAMPELo -.ÁS vezes, é obrigado a fazer
concessões.

O SR. MORAIS ANDRADE' - Qualquer que seja o regime,
os atos do Ministro podem ser discuti90S perante o Par
lamento.

O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - São preferíveis
as concessões feitas á luz do dia, face á face do Parlamento,
do que os que se processam nos corredores, na antesala dos
Ministros ou do Catete.

Não há poIftica sem as combinações, as· transigências.
Ninguém pode negá-las sero hipocrisia. Não há organiza
Qão política. sem que os homens se entendam e transijam.
dentro do largo programa das idéias ou sob o império dos
fatos.

O SR. MORAIS ANDRADE - Logo, V. Ex. concorda que
o parlamentarismo é, nesse particular, mais defeituoso que
o presidencialismo.

O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Mas êsses en
tendimentos, Sr. Presidente, são feitos diante de razões pú-
blicas. .

O SR.. MORAIS ANDRADB - V. Ex. falou em bastidores_
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - ._. não como os

do presidencialismo, quê - já disse, e repitó' ~om um dos
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maiores génios políticos da humanidade: Wilson - é o re
gime de corredor.

Vou, Sr. Pr~sidente, continuar minhas críticas ao subs
titutivo.

O Sa. MORAIS ANDRADE - Críticas que ouvimos com o
maior interêsse.

O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Acentuava eu,
antes que os apartes de meus colegas me desgarrassem, que
a Comissão dos 26 foi buscar restrições aos excessos do Po
der Executivo, dentro da sua própria organização. Dizia
que a lógica é presidencialista e, realmente, já o vimos
quanto ao Poder ExecuLivo, no exemplo dos Estados Unidos.
Quero, ainda, trazer â Camara o mesmo exemplo dos Es
lados Unidos, quanto ao Poder Legislativo. Também, para
conter as demasias dêste Poder, o presidencialismo foi bus
car os freios no próprio Poder Legislativo, estabelecendo o
SIstema de "comités", qu ese transf.ormaram em verdadeiras
tiranias veladas pelas cortinas das salas das comissões.

O SR. MORAIS ANDRADE - O principal freio é o veto, to
tal e parcial.

O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Não lraga V. Ex.
para aqui a questão do veto. Nem o substitutivo sustenta
que o veto é colaboração•••

O SR. MORAIS ANDRADE - É um freio.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES '" porquê seria

regredir ás primeiras confusões do sistema.
O SR. MORAIS ANDRADE - O veto total ou parcial é um

freio. e V. Ex. não o pode negar.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - No êrro do sis

tema presidencialista, que vai buscar as restricoões no pró
pr.io poder, é que a Comissão indiciu. Por isso, Sr. Presidente,
eu dizia que minha divergência é radical. É radical, porquê
não creio nessas subtilezas de balanças, em dispositivos que
são literários, construções engenhosas de doutrina, "roas
que não em'respondem á realidade estuante da. vida eco
nômica, política e social.

Acentuadas as divergências quanto ao sistema. devo de
clarar que há ainda out.ro aspecto do sub::;titutivo do qual
divirjo: é no tocante á distribui~.lio das competências entre
o Poder Federal e os Estados. matéria de alta transcendên
cia para o regime federativo.

Sr. Presidente, não há negar que a Rcp\1blica realizou I)
federalismo. Essa virtude, êsse florão, essa glória devemos
colocar ao lado dos seus demeritos.

O presidencialismo surgiu outorgando aos Estados uma
competência restrita, e êsse fato tem a seguinte origem: 6
que nós partimos de um Estado unitário, lransformando-o
em Estado Federal, e o que a história demonstra é que nessa
transformação a competência dos podere;;- locais é sempre
restrita. Dai a difereMa êntre a competência dos Estados da
América do Norte e a competência dos Estados do Brasil.
Essa é a explicação histórica.

A prática, Sr. Presidente, pelo desenvolvimento mesmo
QUe a Federação trouxe ao Brasil, assegurou aos Estados, pela
vida autonoma, surto· malmffico de desenvolvimento econO
mico, social e político (muito bem), pela força mesma desse
desenvolvimento, os poderes locais deviam. ter, agora, que
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vamos fazer uma nova Constituição. competência mais eX~
tensa.

Verdade é, porém, que, com a transformação econOmica,
um novo fator de unidade política surgiu nas Federações. É
preciso atender, entretanto, a que, no Brasil, a Federação tem
base física, base regional, base geográfica, á qual correspon
dem condições econômicas peculiares.

Há problemas de trabalho, de producão, de consumo, que
não podem ser resolvidos com uniformidade para todo o Bra
sil. (Muito bem.) Uma lei sObre trabalho, sObre produção,
não pode ser aplicada, igualmente, a Pernambuco, a S. Paulo
e ao Rio Grande do Sul. Existem condições locais que o le
gislador não pode esquecer, sem condenar a lei á ineficácia.

O substitutivo seguiu o processo clássico de discriminar
a competência da União, deixando aos Estados aqueles pode
res que, explícita ou implicitamente, não lhe foram reser
vados.

Mas, Sr. Presidente, o substitutivo foi tão minucioso no
detalbar a competência da União que, após o seu estudo, uma
pergunta se impõe ao observador: que ficou aos Estadus?
(Riso8. )

O SR. DANIEL DE CARVALHO - E, até, aos municípios.
Caça e pesca, por exemplo, um assunto que era das posturas
municipais, passa agora a ser exclusivamente da legislac;ão
federal.

O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - O critério devia
ser o dos serviços de natureza local, e aqueles de interesse
geral. O que interessasse á Federação, no seu aSJ)€cto polí
tico, econômico ou social, devia caber á União; mas aquilo
que fosse local e necessário ao desenvolvimento dessas mes
mas condições locais, devia ser d·a competência dos Estados.

Concretizarei em emendas as minhas sugestões.
O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex. prestará um dos maio

res serviços â nação.
() SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Há, porém, uma

grande dificuldade, e todos nos devemos empenhar em re~

solvê-la. Se dermos competência cumulativa á União e aos
Estados para determinadas matérias, a lei federal, de acõrdo
com a doutrina prevalecerá sempre. Se estabelecermos os
principios, ou, melhor, se dermos á União competência de
prescrever os principios gerais, normas fundamentais sObre
determinada competência, ficará, então, aos Estados, a l~
gisla~ão complementar. Inclino-me por êsse último processo.

O SR. HENRIQUE BAYMA - Há o grave risco de não limi
tar a União sua competência exclusivamente ás "normas ge
rais", como dirá o preceito e, em vez de normas gerais, descer
a um particularismo mais extremado.

O SR. RAUL BI'rl'ENCOURT - Será, então, inconstitucio
nal a lei.

O SR. MORAIS ANDRADE - ~ dúvida dificil de resolver.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - O remédio, da

lo-á. o Poder Judiciário, que terá de apreciar o caso, não em
vista do texto frio da lei, mas do texto atualizado.

O SR. MORAIS ANDRADE - Se tivéssemos a certeza de que
o Congresso Nacional legislaria sempre com perfeição, deter
minando as normas gerais dentro dessa orientação perfeita,
seria ideal ;) sistema proposto por V. Ex.

O SR. HENRIQUE BAYMA - Aliás, exemplifico com o prQóo
jeto de organização judiciária, feito pelas mais altas menta
lidades jurídicas do Pais, e que, tendo por fim estabelecer
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normas gerais, desceu a normas extremamente detalhadas e
particulares, de modo que no campo que V. Ex. está estu
dando tão lucidamente, há" êsse perigo, de utilizar a União
poderes que não lhe quisemos dar.

O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Não há processo
que evite o conflito.

Fiz um estudo exaustivo desse assunto.
O SR. MORAIS ANDRADE - Deve-se evitar êsse método

tanto quanto possível.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - O mundo de

teorias que se arquitetaram, dos incidentes e conflitos nos
Estados Unidos, Alemanha e Suíça, sôbre o direito dos Esta
dos, atingiu a tais subtilezas que há um labirinto de doutrinas
qUe não se harmonizam.

Nessas condições, o escolho do conflito ninguém evitará.
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador que faltam

apenas dois minutos para o térmmo do prazo de que dispunha
para falar.

O SR. AGAMENON DE MAGALH.ms - Vou concluir,
Sr. Presidente, até porquê espero ter outra oportunidade para
fazer o estudo do substitutivo, fazendo crítica mais demorada
e construtora. É o que farei em outro momento.

O SR. HENRIQUE BAYMA - É pena que V. Ex. não possa
continuar, porquê está prestando relevantíssimo serviço á
autonomia dos Estados.

O SR. AGAMENON DE MAGALH~:iES - O que eu queria
era acentuar, dois aspectos que me feriram mais a seIisibili
dade de estudioso da matéria e de brasileiro: o sistema pre
sidencialista, que predominou, e, a seguir, a organização do
sistema federativo, no que tange á distribuiçã(} das compe
tências.

Acentuados ~sses dois pontos, Sr. Presidente, na an
gustia :regimental que nós mesmos nos impusemos, subme
terei a plenário, oportunamente, emendas que, a meu vêr e
no da bancada do Partido Social Democráta de Pernambuco,
venham atenuar essas incongruências e defeitos do substitu
tivo, colaborando com as demais representações nessa obra
patri6tica e nacional, que é de construir um Brasil novo.
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)

12
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Aloysio Filho.
O Sr. Aloysio Filho - Sr. Presidente, inscripto, desisto

de falar. Em tempo oportuno, apresentarei emendas ao Subs
titutivo, consubstanciando minhas idéias doutrinárias e, na
ocasião da VOlllCão, terei ensejo de fazer, por escrito, uma de
claracão de voto.

Deixo de falar porquê, dentro da reforma regimental ul
timamente votada, considero o tempo de meia hora insufi
ciente para que alguém possa discutir em globo o Projeto
apresentado. (Muito bem; muito bem.)

13
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pereira Lira.
O Sr. Pereira Lira - Sr. Presidente, Srs. Constituintes,

a colocação relativàmente alta, em que me achava na ins
crição daqueles que pretendem falar- sObr-e matér-ia consti
tucional, me dava a certeza de que s6 na sessão de amanhã
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teria a honra de ocupar a atenção dos 81's. membros da SS
Constituinte Brasileira.

Acontece, porém, Sr. Presidente, que a desistência d~

vários oradores inscritos e a minha chegada aO recinto, pre
cisamente pouco depois de ser invocado meu nome, me obri
gam a arrumar e marcar, á vista do plenário, os avulsos de
que tenho de usar, tomando um pouco de temPO e prejudi
cando, assim, de certa maneira, o andamento da sessão.

Acredito, contudo, na magnanimidade da Assembléia, li
qual sou tão sensivel por me ter ouvido com atenção suma
mente honrosa, e mesmo demasiada, para um Deputado que
não traz outras credenciais sinâo o desejo de coIlaborar, sem
qualquer ufania, sem outra que não a -võntade de contribuir
com um pouco d~ bom senso na leitura da Magna Carta.••

O SR.. DANIEL DE CARVALHO - V. Ex. traz uma contri
Duição jurfdi{la muito apreciável á elaboração constitucional.

O SR. PEREIRA LI·RA - Agradeço a benevolência do
honrado Deputado por Minas Geraes ...

O SR. MORAIS A.~DR.ADE - JUstiça, meu colega.
O SR.. PEREIRA. LUtA. - •••benevolência que é de mr)l

de a gerar confusão e mesmo timidez no meu pensamento.
Não será, porém, motivo para que eu não estime esse aparte,
ditado pela magnanimidade de um colega tão eminente.

A Assembléia está sentindo que procuro concatenar mi
nhas idéias para cumprir aquele compromisso, que tomei
perante o plenário, no meu discurso anterior, de justi
ficar, da tribuna, a emenda por mim defendida na ComissãrJ
dos 26, no sentido de que pudessemos incluir, na Carta Cons
titucional, dispositivo de que esta necessita e que tem por
finalidade facilitar a reforma do Estatuto fundamental, fa
zendo, at-é certo ponto, aquilo que tive ensejo de chamar a
"profilaxia das revoluções", dos movimentos armados e d03
pronunciamentos mais ou menos periódicos,

Nesta conformidade, 81'. Presidente, quero reportar-me
ao voto que dei na E'essão de ontem, eII.l tÔrno á aprovação
dCl substitutivo trazido ~ plenário pela ComJssãCl dClS 26.
Nesse voto, mostrei que a minha aprovação era a Utulo p1'e
cário - 3! et in quantum, - com as reservas que manifestei
ao subscrever êsse sub~titutivo, sem prejuizo das emendas
qu~ terei de apresentar e de justificar por escrito, ~mel}das

que poderão servir, até certo ponto, para desenhar, no to
cante á bancada a que estou incorporado, o pensamento de
uma das unidades fede1'ativas, a rigor, de maiores respon
sabilidades na reorganização do regime posterior ã revolu
çl10 de 3(). Não fugimos a essa responsabilidade, seja no ter
reno polftfco, seja na esfera da técnica constitucional.

Com essas ressalvas;-portanto, estou obrigado a apre
sentar essas emendas e justificá-las, mas o plenário está
!!entindo qUE' nem as emendas estão feitas nem a justifica-
ção preparada. ~

Nessas condições, procurarei, na sessão de hoje, sim
plesmente - aguardando a inscrição próxima que me está
prometida, para realizar essa tarifa a que me sinto obrigado
- demonstrar á Assemblefa que não participo de forma al
guma daquela coorte de demolidores, que julgam o trabalho
da Comissão dos 26 um trabalho de improvisação, um tra
balho de erronias técnicas, um trabalho que se não possa
consideMlr á altura da mentalidade dessa Comissão e das
responsabilidades do pfimãrio. porqnê - --é bOm que S~ diga
- os elementos aquí presentes honram a cultura do Brasil, .
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pois que aquí se encontram as figuras de maior relêvo da~
atividades jurídicas do Brasil, os mais Udimos-representan
tes, expoentes os mais altos, respeitáveis e de maior capaci
dade inteledual.

Assim, Sr. Presidente, sem me inscrever na legião do.
iconoclastas, tenho ressalvas - e nem podia deixar de as

·ter.
Limitar-me-ei, entretanto, por hoje, a sustentar o subs

titutivo, no tocante á matéria técnica de revisão constitu
cional.

No discurso que proferi nesta Casa, na sessão de 28 de
Fevereiro dêste ano, tive ocasião de, expondo algumas idéias
gerais, mostrar que a Constituição de 91 não podia, de forma.
alguma, ser considerada em consonancia com a tradição da
técnica constitucional brasileira e que eI", fugia a todos os
.moldes antigos. E pus em confronto textos da Constituição
de 91 com textos que tinham siqo propostos nos começos
da República, e sofrido critica aguda da Comissâ.o dos 21.
de 1891, a qual tivera a felicidade de substituir a exigência
dos 3/4 de votos para a aprovação das emendas ou- reforma
constitucional, pela cifra.' mais baixa de 2/3, o que, afinal
de contas, não impediu que, no regime de buda ~leitoral em
que vivfamos, êsse dispositivo não produzisse os efeito3
salutares a que estava destinado. -

Nessa conformidade, 81's. Constituintes, verificámos que,
como era o texto de 91 e dadas as realidades em matéria.
eleitoral, a Constituição não era praticamente reformável,
ou melhor, era irreformável em benefício de governadoa,
porquê s6 alterável a benefício dos governantes, daqueles
que detinham a máquina do poder. Tivemos ocasião de aus
cultar isso em 1926, e em outra oportunidade isso se repe
tiria se aqueles que ç1ispunham das ré,çleas "do govêrno ti
vessem põsto mão a eSSll obra.

O de que precisamos, agora, é de um dISpositivo que
permita a revisão constitucional em benefício de governa

.dos e nunca a serviQO dos governap.tes.
Confesso que, em certa bora, cheguei a pensar em cousa

heterodoxa: dificultar a reforma para os textos constitu
cionais, na parte referente aos -direitos e garantias indivi
duais, facilitando a reforma no tocante á orianização e fun
cionamento de poderes.

SenU, e muitr) bem, que essa idéia ia repugnar ao peu..
samento clássico jurídico. Mas, pesando bem as circunstan
eias, não é hOI"a de fazer doutrina, pois acredito que o in
tuito dos 81's. Constituintes não é dar oportunidade ao de
bate de licões de doutrina constitucional, perfeitamente im
próprias para o fim que aqui nos reúne, mas fazer 'obra
de realidade, na cerleza de que _estamos preocupados menos
com o brilho dos debates do que com a resultante d.a nossa.
atividade.

Assim sendo, em continuação ao discurso que proferi
na Sessão de 28 de Fevereiro, peço licença á Assembléia para
historiar um pouco as diversas emendas que aqui foram
oferecidas, a respeito do ponto que está sendo apreciado.

Começarei pelo anteprojeto.
Q anteprojeto da Sub...Comissão Constitucional não dI

feriu do texto velho da Constituição de 1891. Houve apenas
ligeira variante de palavras. Trazido a debate, no seio da
Assembléia, sentimos que o assunto que considero a chave
da vida constitucional brasileira, pois. que o dispositivo d.'l
reforma constitucional conduz, dentro de si, 9 germ~ da
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vida ou da morte da Constituição, (conforme o sentido de
.reformabilidade moderada ou irreformãbilidade que o dis
positivo venha a tomar), - sentimps que o assunto !).ão pro
vocou do plenário a atencão que seria de desejar.

O plenário foi pródigo em oferecer emendas ao antt:l
projeto. Orcam por quasi duas I!1il as emendas apresegta
das, nesta fase de 1.a discussão, inclusive as em globo que
podem ser consideradas emendas múltiplas, a exemplo da de
n. 501, do Rio Grande do Sul, que é um verdadeiro acervo
de emendas. Pois no meio de quasi 2.000 emendas, somente
,três versam êsse ponto; somente três bancadas o focaliza
ram. Uma delas foi a do gl()rioso Estado de São Paulo, que
trouxe para o debate a idéia da revisão automática, da revisão
periódica da Constituição. A emenda paulista tem o u. 757. A
outra foi a emenda baiana, de n. 1.060, e que trouxe, como
idéia predominante o desejo - vamos dizer assim - de
batizar a reforma constitucional na água lustraI do voto
popular, exigindo a aprovacão sucessiva, não em duas ses
sões anuais, mas em duas "legislaturas". A terceira emenda
é a que tive ocasião de apresentar e a felicidade de ver

.subscrita pelos meus companheiros de bancada, e que po
derei chamar - emenda paraibana, - tendo o n. 9q2.
. Havendo prometido examinar ~ssas emendas, estava no
dever de trazer as minhas notas, as conclusões a que cheguei,
os livros e as citacões de doutri:ga em que me apoio. Ma5,
devido á cirounstancia de estar falando quasi inesperada-,
mente, pOI"quê me julgava convocado para a sessão dr.
amanhã, sou forçado a. fazer um examemuito sumário, muito

.p-erfunt6rio, e retorn;1rei ao assunto se a isso for chamado
e se a tanto a reforma regimental me der aso e oportunl-
dade. . ,.

Começarei pela emenda da ban~da paulista.
Essa emenda traz uma idéia que não é nova, nem dentro

~o país, riem fora dêle.
Fora do país, sobretudo, nas constituintes de FranCA

.ela tem sido examinada, discutida, olhada por todas as sua:!
facetas. A revisão peri6dica tem tido grandes entusiastas,
'fervorosos advogados, mas também grandes inimigos e com
batentes. É certo que a idéia de uma revisão periódica en
controu acustica dentJ::o do pr6prio territ6rio nacional e
mesmo na Constituição de S. Paulo foi encartada e prati~
cada.. Só os nobres constituintes, representantes dêsse grande
Estado, poderão dizer ~e ela. produziu, ou não, os efeito3
esperados. .

O SR. MORAIS ANDRADE - Efeitos benéficios, excelentes
efeitos, se V. Ex. me permite acrescentar. .

O SR. PEREIRA LIRA - Registro com prazer o aparte
de V. Ex.

No entanto, de um autor que eu tenho na minha bi
bliotooa, mas infelizmente não trouxe comigo para o debate,
e que acredito inSiuspeito ao pensamento jurídico de São
Paulo, o Sr. Henrique Coelho, num livro que reputo admi
rável de simplicidade sõbre o mecanismo da C()nstituição
Paulista, colhí acerba crítica, sôbre a revisão periódica. 1!:le
opõe embargos ao aparte com que me acaba de honrar o
nobre colega, senhor Deputado Morais Andrade, cujo nome
peco licença para declinar com grande simpatia.

O SR. MORAIS ANDRADE - Agradeço a V. Ex.
. .() -SR. PEREIRA LIRA - Assim. dentro da pr6pria
:COnsciência jurídica de São Paulo, repontam embargantes
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a. essa corrente de idéias pel~s quais a revisão periodica da
Constituição é uma dessas medídas necessárias, imprescin-
díveis. _ .

Em um autor que versou magistralmente () mecanismo
da revisão periódica, cujo nome olvido no momento, 
li a impossibilidade de uma. geração 5ubordinar as gera..
ções subsequentes a um determinado m-omento constituciQ
nal. Em outras palavras, uma gel-acão política de determi
nado pais, votando um determipado código, tem de prover
a reforma necessária dêle, para que a vontade politica ma
nifestada em determinado momento e cristalizada. numa car
ta constituciontal, não venha a prender numa fôrma de aço
as gerações do futuro que poderão ser formadas á luz de
outros pensamentos poIítioos, á luz de outras ideologias.
Daí, êsse autor ir até o ponto da consulta ás táboas de mor
talidade e apurar que, de 19 em 19 anos, a maioria do
censo político de um país varia, sofre um verdadeiro pro
cesso de substituição, de (ideicommisso, - de forma que
tal autor concluía, á luz das táboas de mortalidade,. pelo
censo estatístico, que o prazo necessárIo, aconselbável para
essa revisão pedódica, era 'de 19 em 19 an"õs, porquê aí ocor
ria êsse fenômeno de substituicã-o a que acabo de roe referir.

O que estou afirmando é contra a minha tese. Mas não
estou advogando uma tese_ e, sim, exponào com probidade
um pensamento cie.ntifico _ Dessa forma tenho para com esta
Assembléia, e sobretudo para com aqueles que trouxeram
ao debate dêste recint.o a, idéia, com a qual não concord(),
mas que considero digna de mai{Jr exame; tenho para com
essa Assembléia o dever primário de eonsiderar essa obje
cão, de focalizar º assunto, - para concluir. que, no tempo
de antanho, êsse prazo de 19 em 19 anos seria talvez um
prazo justo. a'Ceitável; que., no ponto de vista científico,
pode ser defensável, mas devemos ter em mira que a his
tória atul do mundo determina m .lta~ões muito mais rá
pidas; que <> facies político e principalmente o econômico,
do mundo, variam dentro de prazos muito mais restI'itos, de
forma que boj-e, de acõrdo oom bases mais ou menos autori
zadas, devemos aceitar que é de 5 em 5 anos, que a menta
lidade do mundo e a sua constituição ~ofrem as suas alte
rações, lição que tem sido ohs~rvada nos planos novos da 000
n-omia dirigida.

Daí, Sr. Presidente, a neeessidade de debater qual o
prazo necessário para. essa revisão periódica; qual o espaco
de tempo para o ro-exame da Carta Constitucional, de molde
a permitir que dentro dêsse prazo, com a fatalidade cíclica
do ealendário, seja a ma~éria retocada. ~ mistér fixar, com
acêrt:o. êsse prazo em que <> povo (a quem as constituições
são destinadas) deva sObre elas debrucar-s~ 'Para nelas in
troduzir melbores instituições de direito público, as que
entende mais eonsentaneas com sua situação, e, mais· em
consonancia com a vida internacional. Isto porquê, não nos
iludamos, a-pesar-do feroz nacionalismo em que estamos vi
vendo, somos cada vez mais interdependentes na vida inter
nacional_

Não analisarei a justeza do :prazo de 12 anos, pleiteado
pela nobre bancada de São Palllo. Só perguntarei qual seja o
motivo real dessa fixação.

Em que perí-odo, em que efcla, fazer a revisão periódica'?
Há o prazo de 19 em t~ anos, ~g~Tido pela& taboas de

mortalidade. Aqueles que cultivam economia política e se-
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guem a d{)utr~a clássica sôbre a. vida dae. ca.pitai~ - sabem
que :a. riqueza. ~ofre uIQ.a substituição de,.9 em 9 anos. Cer
tamente êsse prazo .!eria de 9 anos llara.. os clá!sieos da 000
nomia política.

Talvez a bancada de São Paulõ se tivesse inspirado na
escolha do prazo de 12 anos, - é ~uito dificil excogitar da
intenção alheia - no cOmputo de três períodos pr-esiden
ciai~ .

O SR. MORAIS ANDRADE - Á experiência da Constituição
Eitadual juntamos a coincidência dos p·eríod.os presidenciais.

O SR. PEREIRA LIRA - Agradeco o esclarecimento
prestado pelo nobre Deputado. A:credito, entretanto, que não
poderemos .escolher êsse prazo precisamente de 1.2 anos; te
remos de -nos sujeitar ao prazo m!l.r(~ado para o ~ríodo -pre
sidencial - se fOr de -quatro anos, far-se-ia a reforma de
12 em 12 anos; se fOr de cinco, de 15 em 15 anos; se fór de
três, de nove erq, nove anos. _~ seguir, êsse critério.

,sr. Presidente, não acom.panharei a emenda de São
Paulo, quanto ao endosso que faz ao' legislador de futuro,
quando pretende estabelecer qUe o Regimento interno da
Assembléia Ordinária -precisará o processo de revisão. Acho
perigosíssima a iniciativ.a de se confiar ao Regimento de uma
Assembléia p'Olitica ordinária que delibere o processo da re
forma, ao calor das idéias, ao fogo dos debates, ao azo das
paixões que s-e acendem logo no primeiro momento. Todos
nós sabemos, por experiência própria, que não há assunto mais
perigoso do que o da reforma regimental. Confiar á técnica
dos regimentos o modus facit:ndi dessa reforma na Assembléia
parece-me não ser medida de sabedoria política.

Sr. Presidente, tenho uma preliminar e fico nela. Não
examinarei nenhum dos detalhes a qu~ estou me referindo,
superficialmente, porquê, como disse, não tenho ã mão, nO
momento, os elementos de fundamentação; porquê estou des
servido de meu arquivo, apanhado na surpresa desse debate.
Assim, fico na preliminar e ;parto dêste princípio: ou o
País J)i'ecisa de uma revisão em determinado momento, ou
não _precisa dessa revisão, nêsse determinado momento. .l!.I1
tão, -se a necessidade da revisã-o constitucional aparece anLes
dos 1.2 anos (e a ilustre bancada de São Paulo pleiteia êsse
prazo), se a necessidade surge, repito, antes dêsses doze
anos, será que o País, as instituições, a economia, a vonLade
e a liberdade políti~a devam ficar esperando, de olhos no()
calendário, que o tempo passe, que chegue a data, única
possível, em que se possa fazer a revisão constitucional?

O SR. ALcANTARA MACHA!lO - Não é a úni'Ca possível. Há
a revisão extraordinária.

O SR. PEREIRA LIRA - Há a revisão extraordinaria,
diz o nobre Deputado Alcanlara Machado. =

'Confessarei, então, não enlendi a emenda da bancada de
São Paulo. Ou interpretei-a mal. Vou declarar por que. Tive
oportunidade de receber um exemplar do anteprojeto no qual
se viam incluídas as -emendal? dessa ilustrada bancada. A pu
blicação, creio que até certo ponto oficial, fornecida pela ban
cada, foi feita, se não me falha a memória, no Estado de São
Paulo. :tssc autorizado jurnal pretendeu publicar o antepro
Jeto, tal qual ficaria, uma vez incorporadas as r-elerida3
emendas pn.ulistas. .

O SR. MORAIS A.~DRADE - Houve vários eIlc"1lnoS na pu
blicação.
VOLUME Xl 22
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o SR. PERErIRA LIRA - Tive ocasião de verificar que
estava excluída inteiramente qualquer outra revisão que não
1'05~ a p.eriódica.. Eis a razão da minha objeçã-o. Isso, por
si s6, valia pouco. Há, porém, mais : a emenda 757 dtz pre
cisamente o seguinte:

..Ao artigo 135 - Redija-se : .•....."
Quer dizer- que a emenda não é aditiva, mas, substitutiva

e, nessa conformidade os meus ilustres colegas de São Paulo
hão de convir em que 00 ilIleu raciocínio é certo, desde que a.
emenda, como está redigida, é puramente substitutiva e ex
clue qualquer outra revisão.

O SR. RAUL FERNANDES - A interpretação de V. Ex:. é
mais correta do que a autêntica. Não se previu outro modo
de reformar a Constituição. Era o único possível.

O SR. MORAIS ANDRADE - Terá havido um engano de re
dação.

O SR. PEREIRA LIRA - Vêem, pois, os honrados repre
sentantes de São Paulo, aos quais estou me dirigindo, e dos
quais estou recebendo apartes com a maior simpatia...
- O SR. ALCANTARA MACHADO - R~tribuida inteiramente.

O SR. PEREIRA LIRA - '.' que o possível êrro de in
terpretação -cometido por mim é participado por êsse nobre
espírito, professor de Direito Público, figur-a culminante das
nossas letl'as jurídicas, o Embaixad-or Raul Fernandes, que
honra a Assembléia, d~sempenhando o mandato popular pelo
Estado do Rio de Janeiro.

O SR. RAUL FERNANDES - Agradecido. Sou aprendiz, não
professor.

O SR. PEREIRA LIRA - Assim sendo, Sr. Presidente,
vê V. Ex. que tenho razão para não aceitar a idéia da revi
são constitucional, como vem na emenda n. 757, da bancada
paulista, revisão automática, periódi.ca, que Henrique Coelho
censurava na pr-ática constitucional de São Paulo, pois esta
belece um ciclo arbitrário de 12 em 12 anos e deixa para OS
regimentos das Ass~~léias uma perigosa faculdade, um
grande elastério de iniciativa que considero um abismo•••

O .SR. MORAIS ~DRADE - Nêsse particular, se me dá li
cença, ~u diria que a crítica de V. Ex. não tem razão, :por
quê n-o próprio -corpo da Constituição não era possível es
tabelecer as disposi~ões regimentais que regulassem o caso.

O SR. PEREIRA LIRA - As linhas gerais, pelo menos.
A Constituição polonesa, se m~ não engano, é precisa

a êste respeito: não dá liberdade alguma ao Regimento, o que
considero medida de alta prudência políti-ca.

Mas, se ac r~visão se deve fazer num determinado prazo
-1'atal. se a necessidade de revisão aparece antes desse prazo,
não sei como poderiamos fi1car, dentro do calendário, espe
rando que o tempo pass'e. P-or outro lado, se ela não é ne
cessária, quando se vencem os doze anos, - então a assem
bléia deliberante se debruçaria sõpre um pr-oblema que na
realidade não existiria.

O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Declararia, nessa hi
p6tese, que não havia necessidade de reformar a Constitui-

O SR. PEREIRA LIRA - Talvez - e aí vejo o perigo
- talvez os reformistas de toda ordem, os partidários de
novidades de todo momento, pudessem agitar idéias falsa.s
~ muita vez ernbair a opinião pública. Ferdinando Corcos
que acaba de produzir um livro, resumindo todos os progra-
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mas dos partidos políticos da França, o qual é uma verda
deira antologia de Direito Constitucional e um diário po
Utico, na sim~licidade de seus postulados, salienta que a
grande palavra de ordem dos partidos na França é, diante
da insatisfação das massas, diante das necessidades das
classes médias, do proletariado, agitar a bandeira da Revi
são Constitucional, com ou sem propósItO.

A Revisão Constitucional, portanto, desde que haja um
prazo pre-estabelecido, vem, talvez, arrastar o país ao de
bate antecipado de determinada matéria. Cria-se, assim,
um ambiente de Revisão Constitucional perfeitamente arti
ficial.

O 8Ft. MORAIS ANDRADE - Aliás, V. Ex. há de concor
dar no seguinte: a Constituição dev·e defender-se contra
êsses pruridos de reforma.

O SR. PEREIRA LIRA - No discurso que tive ocaSIão
de prOI1UnClarnesta Casa, adotei tese idêntica. Pus a segu
rança da Carta Constitucional na dependêRcia de um binO
mio: de um lado, a necessidade de dar ao País, sempre que
êle o queira, e independentemente de prazo, o direito de
reformar a Carta Política; de outro lado, - e é o princípio
oposto, - a neceSSIdade de assegurar essa reforma dentro
de um certo princípio de estabilidade. Porquê, se nós faci
litarmos imoderadamente a reforma, cairemos no estremo
oposto: antes que as instituições produzam os efeitos que
delas se esperam, os reformistas (aquêles dos quais se disse
aquí, o outro dia, com alguma graça, que são a favor do
"contra"), naturalmente procurariam erradicá-las do tex
to constitucional, ainda quando não tenham elas produzido
os efeitos salutares que delas se esperavam.

Evitariam, assim, pudessem ser colhidas as verdadeIras
lições de sabedoria política, que s6 se podem grangear com
paciência e serenidaae.

O SR.. BARRETO CAMiPELO - As leis são como os vinhos;
quanto mais velhas, melhores.

O SR.. MORAIS ANDl\ADE - Nêste particular, temos a e:t·
periência tristíssima com o nosso malsinado ensino.

O SR. PEREIRA LIRA - V. Ex. náo deixxa de ter ra
zão. Relativamente, porém, ao aparte com que sou honrado
pelo llustre representante de PernambuQo, SI' • Barreto
Campelo, peço licença para discordar, porquê não me parece
que as leis devam de ser como o vinho: quanto mais velhas
melhores.

Que é alei? Que vale alei? Ou ela estã em conformi
dade com o fato social e será cumprida, ou, então, de nada
vale e será burlada, não será aplicada, criando-se assim um
direito real á margem do texto legal. .

A sabedoria do legislador é transigir com os fatos, pro
curar trazê-los, tanto quanto possível, para aquilo que êle
entend·eu, sábio em sua ideologia, levando o texto d1. leI o
mais possível ao encontro dêsses fatos. Dessa conciliação é
que resulta a legislação esclarecida.

Um escritor que já vai ficando velho, mas que consi
dero sempre o mais moço dos renovadores - J·ean Cruet.,
- compôs um livro - "A Vida do Direito e a Impotência
das Leis" -, no qual demonstra que as Leis nada valem
enquanto o Direito vale tudo.

Ai, Jean Cruet mostra, com grande sabedoria., que mal
o texto surge, começa a s~rrer o processo que podemos cha-
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mar de "artério -esclerose"; começa. a envelhecer na própri.
hora em que é post.o a funcionar.

De modo que o legislador tem de -estar sempre um pou
co antecipado; no momento em que legisla sÔbre determina
do fato, deve de sent.ir que êsse fato, muita. vez, procura lu-
gir á disciplina que '0 legislador teve em vista impOr. .

Agradecendo, porém, o aparte do nobre Deputado, peço
licença para dar as razões por que não me pude colocar ao
lado dos honrados colegas que subscreveram a emenda
n. 1.060, assinada pela totalidade da bancada baiana. A
emenda ao artigo 135 diz o seguinte :

"Onde se diz, no final do periodo, "em dois anos
consecutivos'" diga-se: "em duas legislaturas conse
cutivas" .

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que' aqu.í temos uma emen
da visivelmente impeditiva da reforma constitucional. Os
impulsos que a ditaram sãCJ o~ mais altos e Oi mais justos;
teoricamente, os mais acertados.

O SR. CLEMENTE MARIANI - Não s6 téoricamente; pta
ticamente, tambem.

{) SR. ALFREDO MASCAFlENHAS - O projeto não dizia
"dois anos consecutivos", lllas "duas sessões". A bancada
baiana pediu, por isso, a substituição da palavra "sessão"
pela palavra "legislatura".

O SR. PEREIRA LIRA - O prezado colega há de reco
nhooer que pediu demais. "Duas sesEões" podiam ser, na.
quela interpretação ruiana, duas sessões dentro do mesmo
ano, o que a bancada da Baía quiz evitar. Foi, porém, mais
longe: em lugar de exigir "duas sessões" em dois anos Con
secutivos, "exigiu duas legislaturas". Vale dizer: a reforma
teria em certas oportunidades de esperar três e quatro
anos, para que se elegesse outra Camara e s6 essa nova
Camara é que se poderia })"L'onunciar em segundo turno sõ
bre essa reforma e chancelá-Ia com a vontade popular.

Vê, pois, o nobre colega que os intuitos que moveram
a representanção da Baía, ao formular sua emenda, foram
os mais justos e os mais elevados. Parece-me, contudo, que
o remédio foi exagerado, e, se não fosse o tempo exiguo, te
ria um "a prop6sito" a contar. Não me quero, entretanto, ins
crever na lista dos que Ill"Ocuram pregar aquí as suas idéias,
temperando-as com uma pouca de graça. Não pretendo fazer
concorrência aO nobre Deputado Sr. Pedro Rache, que se
notabilizou nesta Casa, não s6 pelas idéias que sempre traz,
mas, ainda, pelo brilho com que as expõe e pela criação do
ambiente de bom humour em que as manifesta.

O SR. CLEMENTE MARIANI - A emenda da bancada baiana
inspirou-se, trans})lantando, aliás, um dispositivo da Consti
tuicão estadual, sobretudo na realidade objectiva do _nosso
meio. A nossa hist6ria politica demonstra qce a úniéa re
forma constitucional que se fez no Brasil foi no sentido da
restricão das liberdadee individuais. .

Por isso, a bancada baiana procurou evitar que, ao sa
bor de uma maioria ocasional, e não consultando os verda
deiros sentimentos do Povc brasileiro, possa ocorrer nova
mente o que se verificott em 192ô.

O SR.. PEREIRA LmA. - Registo, e com maior satis
fação, o aparte do ilustre colega.



- 341 --

() SR. l\.AUL FERNANDES - Sómente a bancada baiana.
esqueceu o 'Código Eleitoral, que deu legitimidade á repre
sentação.

O SR. CLEMENTE MARIANI - Não é questão de legiti
midade; não falei nisso nem ela decorre do Código Eleitoral,
que apenas a assegura.

FaleieIíl maioria ocasional, que pode, como sucedeu
em 1926, restringir as liberdades individuais. Uma represen
tação, eleita. em determinado momento, pode, entretanto, em
outro momento não interpretar devidamente os sentimentos
nacionais, sem, com isso, tornar-se ilegítima.

() SR. RAUL FERNANDES - Então, é perigoso para a de
mocracia .

.o SR. CLEMENTE MARIANI - Não é perigoso. É da es
sencia das democracias reaie, que não se confundem com o
ideal democratico. São fatos objetivos, que presenciamos to
dos os dias.
. O SR. RAUL FERNA..~DES - É contra o princípio repre-
sentativo.
", () SR. CLEMENTE MARIANI - Não vejo porquê. A evO
lução da vontade pode processar-se no povo sem que o mes
mo ocorra com os seus representantes e reciprocamente.

O SR. PEREIRA LIRA - Retomando a palavra, Senh~
Presidente, (sem nenhum motivo de desagrado pela genera
lidade do debate que se está travando, aliás, com a maior
utilidade, no sentido de esclarecimento de idéias, podemos
mesmo dizer de verdadeira discussão e não de um monólogo
da tribuna) - retomando o fio das minhas considerações,
devo declarar ter coligido que o aparte do nobre Deputadv
pela Baía, êstá em perfeita cOI!sonancia com a justificação
da emenda n. 1.060, que diz, textualmente, o seguint~:

"A reforma constitucional, dependendo do voro
de duas legislaturas, terá o referendum do povo, in
dispensável em problemas que jogam com os funda
mentos dos Estados".

Afim de que me possa orientar, solicitaria de V. Ex.,
Sr. Presidente, a fineza de me informar de quantos minutos
ainda disponho.

O SI' Presidente - A meia hora. de que V. Ex. podia
dispôr, como Deputado, já foi excedida de cinco minutos;
,mas, na qualidade de relator, pode V. Ex. permanecer na
tribuna, caso queira, afim de completar a hor.a •

.o SR. PEREIRA LIRA - Vou terminar, Sr. Presidente,
porquê quero deixar- ressalvado o meu direito de falar opor
tunamente como relator, durante uma hora. .

,Como vêdes, S1'5. ConstituiJi"tes, sou forçado a concluir.
Desejo, porém, dizer que a emenda da bancada baiana é,
confessadamente na sua justificação e pelas palavras de um
dos seus mais altos interpretes, no sentido de exigir o pro
nunciamento de "duas legislaturas". Se, entretanto, daqui
por diante, queremos o pronunciamento do povo no que toca.
li.. reformas constitucionais, melhor será que estabeleçamos,
então o referendum, submetendo as emendas constitucionais,
depois de aprovadas pelo Legislativo, á vontade do povo, p'ara
'que êste se manifeste amplamente, em !órma plebiscitária.

O SR. CLEMENJE MARIANI - É justamente um -referen.
dum técnico que pleiteamos, e V. Ex., que desejari~ çriar
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dificuldades á reforma, em matéria de garantias individuais,
não se poderia opôr a isso.

O SR. PEREIRA LIRA - Responderei, de vOo, á obje
ção do nobre. colega; A demora no esperar outra eleiçãG e a
formação de outra "legislatura" é o que há de mais inconve
niente: poderia acont'ecer que, depois de tres anos de espel'll,
enquanto se aguardava a reunião de outra Assembléia, '1e
outra "legislatura", para deliberar, - a necessidade já não
fosse a reforma, mas a manutenção do texto. Teria passadi>
a oportunidade da reforma e cessadas estariam as razões
que a teriam aconselhado ...

E, com esta conclusão, peço licença para deixar a tribu
na, apresentando escusas pelo tempo que tomei. (Não apoia,
do). Assumo, todavia, o compromisso, de, ero momento opor
tuno, justificar amplamente.- o texto vitorioso do "Suhstitu
tivo" da Comissão dos 26, lam~mtando sómente que o nosso
cuidado, o nosso zêlo, e quiçá, o nossQ medo das instituições
novas, que nos estão bat-endo á porta, nos hajam levado a.
fugir da interferência direta do povo, pela forma plebiscitá
ria, nas reformas constitucionais como propunha moderada
mente a emenda paraibana, alterada nessa parte.

Não s6 as reformas constitucionais, mas a criação da pr6
pria legislacão ordinária. Porquê ou fundamos uma demo
cracia autêntica, baseada no voto legítimo, e neste caso de
v,emos ter confiança no voto -popular, e nos institutos quI!!
criarmos; ou teremos de renunciar á tarefa da reorganiza
Cão da 'vida política do Brasil.

Não devemos ter receio do referendum, do plebiscito-e
demais instituições de democracia direta. Devemos ir ao
encontro da vontaàe do povo, porquê s6 êste' é a fonte da qual
emanam os poderes, concepção primária na democracia. O
povo, e s6 ele, é quem tem () direito inconcusso de reger os
seus próprios destinos. Somos aquí simples deelgados, sim
ples representantes. simples chanceladores de sua vontad.a
legitimamente manifstada. (Muito bem; muito bem. Pal
mas. O orador é cumprimentado.)

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Carlos Maxi
miliano. (Pausa.)

Não está presente.

13
Tem a palavra o Sr. Arruda Falcão.
O, Sr. Arruda Falcão - Sr. Presidente, Srs. Constituin

tes. Começo por confessar-vos que não volto a es~.a tribuna.
senão depois de muito hesitar, refletindo no tempo que
nesta hora apressada vos, venho roubar, impondo-vo!; o sa
crifício de ouvir-me.

Anima-me, entretanto, o dever de cooperar, com') me á
possível, para que a nossa carta constitucional, basel"lndo-se
nas nossas reais necessidades, venha a ser a expres~ão das
aspirat;ões gerais do País, resumindo as idéas e os principios
.que, sob a forMa de instituições sociais e poHticail, DlIssam
fazer a felicidade da nossa pátria.

A Revolução chamou-nos para construir sÔbre os es
combros daqUIlo que ela precisou demolir. A ditadura foi.
llrecisamente. um parêntesis na nossa vida constHllcional,
aberto, pela Revolução, para que dentro dele nós pud':!5semos
reorganizar, destruindo as estruturas existentes e erltuendo,
em lugar delas, as novas, que deveriam nascer expl.1ngidas de
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todos os vicios a que se deveu, no curso da primeira Repú
blica, a campanha liberal que culminou em 1930.

, A Revolu~o, no domínio político, teve em vista demolir
o pode.~ unipessoal., que, exercido quasi sem controles reais,
na Umao e nos Estados, pelos chefes do Poder Executivo,
raiou, não raro, pelo despotismo.

Leiam-se os discursos com que se celebrizaram a Càm
panha Civilista, a. Reação Republicana e a Aliança ·Liberal,
isto é, os movimentos com que o civismo brasileiro, sob a
RepÚblica, contmuou a. tradlcào do nosso amor á liberdade,
manifestado tão ardentemente em tantas e tão porfiadas
justas do Iínpério, d~ Independência, da Abolição, da I.'r6pria
República e até a que tivemos de travar no estrangeiro, a
guerra do Paraguai. Perlustrem-se os órgãos da imprensa.
Das suas críticas fundamentais ao nosso sistema p'i:lIltico.
Abramos os anais do parlamento republicano. nas páginas em
que flamejam as orações mais indignadas dos representan
tes da oposlCão. Os meus próprios e modestos discursos. no
Congresso de meu Estado. desde 1926, combatiam a chamada
polilü-a dos governadores.

Em todos êsses documentos da nossa hist6ria. se há um
traço '-lue \)5 aproxima tl idelltIflca. é:sse Ll'aço está ua idéia
d~ que o mal substancial do reg:Ime residia no {Jod€:r pes
~.()al do .Presidente da República e dos Goveruadores, na so
lidariedade com que uns e outros fortificavam esse pode:r,
sotopando os interesses coletivos aos do mais in<1~.fen5á....ei
personalismo_ Não nos é licito fazer táboa rasa. dêss.:e pa.s
sb.dú, e:<quecendo os fatos que foram objeto de tão veementes
condena<;ões.

Mas. entfío. uma conclusão se lUiS impõe, irresistivel: fJ
que ou dirigimos as vistas para a organiz3.~ão do Poder Exe
cutivo. J,lru\;urando eliminar. do selO dele, a causa do grande
mal, ou teremos desautorizado todas essas brilhantes cam
panhas políticas que constitUem a glória do nosso patrio
tismo e teremos condenado a própria Revolução. Uma daa
duas. com efeito. uma. vez que não nos será possivel decla
rar que queremos persistir concientemente no êrro.

Quaisquer que tenham $ido os vícios do Pod~r Judi
ciário. e seja, portanto. qual seja a necessidade que tenha
mos de o organizar de acOrdo com Um novo plano, a verdade
é qu" se a liberdade não pereceu na ·República, se :li:> direitos
individuais puderem manter a conciência da sua fôrça até á.
reação .de 1930, se a Nação pôde trabalhar, progredindo
a-pesar-de tudo, isso se deVe, numa parte considerável á.
ação oportuna e benéfica do Poder Judiciário. Não sejamos
desmemoriados, nem desconhecidos, e não percamos de lem
brança que, em certas .fases da nossà vida, axatamente na
quelas em que a liberdade ciVil, sob o guante do Exp.cutivo.
se eclipsava, foi tal o amparo da justiça aos direitos indi
Viduais, que se chegou a. ve~ no exercício dela uma nova
ditadura. Falou-se, de fato, muito na ditadura do Judiciá
rio. Mas em que sentido?! No sentido de que o Judiciário
pretendia impor a sua autoridade aos demais podere.., pro
curando eontê-los dentro das raias constitucionais. mas
transcendendo êle próprio os limites tracados á sua ação. A
increpação terá sido, alguma vez, fundada. Mas que significa
isto senão que o Judiciário se excedeu na defesa da liber
dade política?! (Muíto bem; m.uitolJem).

Também êle terá tido., e teve os seus desfalecimentos;
mas o que n&o é justo ê que. no momento da reorganização.
só tenhamos memória para os relemol"tlz; deixando no 01vido



oa males que sofremos por efeito da ditadura comtitucional
do e:cecutivo. pois u.nto importa conservá-Io na lua estru
tura antiga.

Uma vez passados o frenesí e o ehoque das revolucões,
como é das escrituras, o bom senso se ergue para mostrar
nos que as velhas instituições nã.o podem ser remodeladas
artificialmente, com o só concurso da nossa fantasia. Ou re
corremos aos resultados da nossa própria observaç5.o, num
aproveitamento conciencioso da experiência, ou corr~remos
o risco de f~zer uma obra destinada. a cair amanhã, no meio
de uma revolta geral, se o entibiamento dos animos derepcio
nados não for a consequência da nossa tenaz indiferênca ás
lições do passado.

O tempo decorrido da nossa fase colonial até ao nossos
dias como que não tivera a virtude de libertar-nos os gover
nantes do pendor para o absolutismo, que caracterisou os
donatários de nossas capitanias hereditárias. A própria he
reditariedade do poder revivescia na imoralidade dos con
chavos por meio 90S quais os governos vinham passando de
umas a outras mãos.

E não era somente a liberdade política que sofria com
essa incorrigível deturpação do sistema representativo. Os
governantes, por 1sso mesmo que podiam prescindir do povo
para se perpetuarem, direta· 0\1 indiretamente, no poder,
dêste não se serviam quasi, (faQo as exceções da praxe e da
justiQaJ, senão no interesse da sua política, descurando o bem
estar dos seus concidadãos. os direitos da coletividade, o
futuro da sua terra.

O sentimento do partidarismo dominava - os, encerran
do-lhes a visão dentro de horizontes restr~tos, que lhes não
dei:xavam perscrutar os ansêios da nacionalidade. Os tribu
tos cresceram sempre, mas não haveria temeridade em afir
mar que não houve melhoramento em parte alguma para o
custêio do qual não tivesse sido necessária uma operação de
crédito, e é o que explica o vol11IDe das dívidas sob cujo pêso
a Nação confessou, mais uma "Vez, a impossibilidade de as
amortizar.

Outra teria sido, certamente. a sorte da República se
as instituições não tornassem tão fácil aos que se assenho
ravam das posições oficiais fazer do govêrno um bem oli
gárquico. Não podendo empregar a própria atividade na
satisfaQão das suas ambicões partidárias, e seus esforcos ha
veriam de ser solicitados pelos interesses gerais. e, em lugar
de quererem eternizar-se nos postos de comando, através
dos seus sucessores, servindo aos amigos, buscariam para
Isso outro meio, que estaria nas obras com que se impuzes
sem ao reconhecimento dos coevos e á. recordação dos vin
doiros.

Disseram a Sócrates uma vez: "Os trinta tiranos conde
naram-te á morte", ao que o filósofo respondeu: "~les e a
natareza". A quem disser ao Povo Brasileiro "Os teus gover
nos arruinaram-te" êle poderá responder: "~les e a Cons-
tituiçãol" . _

Muito terá influído também para isso, as condições do
pr(lprlo povo. Mas, inquestiona:velmente, é grande a respon
8abilidade das nossas instituições políticas, pois que torna
ram o ambiente propício aos excessos do pod~r pessoal.

Nos Estados Unidos. de ondetransplantãmos a organi
zaC!o republicana, as constituições regionais, como observa
lu~idamente José Maria dos Santos, em seu importante- tra
tado "À Política Geral do Bra.U". eram verdadeiros es-Latutoa



-:.. 3~5 -

de uma d·emool'acia. E fornm anteriores á Constituição Fe
deral, que apenas veio criar uma autoridade de conjunto
sôbre todas elas, pel'ante o mundo exterior.

Consideradas isoladamente, como unidades de organi
zação civil·' e econômica. aquelas pequena:; democl'acias apre
sentavam uma feição inteiramente satisfatória.

Quanto a n6s, dos presidentes de provfncia, nomeados
pelo Govêrno Central, pelo qual eram demissíveis, passamos
aos governos estaduais, deixados quasi sem contrOle pela
Constituição Federal.

Os .Governadores deveriam ser eleitos e submeter-se ás
constituições locais e ás leis. Mas o que viriam. a ser as elei
c;ões, sob a direção dêles, foi o que se viu dentro em pouco,
e, quanto ãs leis e a própria Constituição, o que se viu
é que passaram a ser dóceis instrumentos dos seus capri
chos, uma vez que o seu poder se tornou incontrastável,
anulando o poder legislativo.

Admitir-5e-á, acaso, que seja possível mudarmos o ru
mo que vinhamos seguindo, sem alteral'mos profundamente
a organização do pC~3r executivo?

O SR. MORAES ANDRADE - Se o valo secreto !ôr leal
mente aplicado; se, consequentemente, os representantes
que a Nação Brasileira mandar 11ara o Parlamento forem
reais dele8'ados do Povo, essa supremacia êsse mandonismo
do Poder Executivo sObre o Poder Legislativo cairá, ipso
facto.

O SR. ARRUDA F ALCÁO - Respondo ao nobre Depu
tado por São Paulo, Sr. Moraes Andrade, que o Código Elei
toral que é apenas o proce15so de escrutínio, representa o
funcionamento de uma máquin:::.; a matéria prima é o elei
tor. Que nos adiantará um código eleitoral perfeito com
eleitorado submisso e incapaz?!

O SR. MORAll:8 ANDRADE - Digo a V. Ex.: no dia em
que o eleitor souber que seu voto não pode ser fiscalizado
pelo cabo do Govêrno que eStá a seu lado; nl) dia e-m que o
eleitor souber que não pode sofrer castigo pelo fato de n!o
votar com o Govêrno - nêsse dia o eleitor votará de acllr
do com a sua conciência e, então, ou V. Ex. ataca pela
base a democracia, ou V. Ex. descrê absolutamente no ca
ráter nacional, ou, ainda, V. Ex. há de convir que o voto
secreto é o primeiro de todos os remédios,. para as nossas des-
graças políticas. .

O SR. ARRUDA FALC.~O - Vou ter a honra de res
ponder a V. Ex•• dividindo o assunto em duas partes.

Por um lado, pondero a V. Ex. que, sem um eleitorado
econômicos e socialmente independente, não haverá reação
possível contra os abusos do poder, em cujas mãos está o
processo eleitoral. -

O SR. MORAES .ÂNDRADB - É afirmacão de V. Ex. mui
O SR. :MORAIS Â.NDRAIlB - É afirmacão de V. Ex. mui

to respeitável, mas contrastada pela realidade dos fatos.
O SR. ARRUDA FALCÃ.O - Por outro lado. pondero a

V... Ex. que toda lei eleitoral, na primeira execução, dá re
sultados mais ou menos satisfatórios. :Em todas as reformas
eleitorais Que tivemos - Saraiva e Rosa e Silva - ficou
isso demonstrado: - -

É que, ao se inaugurar a lei, não está aparelhada a
:fraude. -
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Tive oca~nao de fazer uma comparação, que V. Ex. me
permitirá reproduzir'; é um pouco plebéia.. Uma lei eleito
ral, como um baralho de pocker. só não é viciada na pri
meíra cartada.

O SR. MORAES A.....DRADE - V. Ex. está de um 0epLicismo
bárbaro relativamente ao Poder judiciário, que é o encarre
gado de fiscalizar, controlar e apurar as nossas eleições.
V. Ex. não tem o direito de levantar essa injúria, essa acusa
ção contra os nossos juizes.

O SR. CÉSAR TINOCO - Mas o Poder Judiciário é com
posto de homens também, e. portanto, sujeito a erros.

O SR. MORAES ANDRADE - É o único que Se pode tornar
superior a essas contingências do Executivo.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Replico ao nobre Deputado
que é a experiência universal. Ao poder judiciário ninguém
faz maior justiça do que eu, já se viu, há pouco.

O SR.. BARRETO CAMPELO. - V. Ex. já. esgotou 15 minu
tos do tempo de que dispunha.

O SR. ARRUD.i~ FALCÃO - Estou prestando toda a
atenção que me merecem os ilustres Deputados aparteantes.

O SR. :MoRAES ANDRADE - Muito agradecido a V. Ex.
O SR. ARRUDA FALCÃO - A experiência universal 

ia ainda acrescentar, em resposta ao ilustre Deputado 
aconselha preparar-se o eleitorado de preferência a atri
buir-se o poder de operar milágres ao processo eleitoral.

O SR. MORAES ANDRADE - P,erfeitamente. Estou de acôr
do com V. Ex.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Vou prosseguir. O defeito
é tão profundo e tão radical, tais são as condições que o tor
naram possíveis e contribuiram para a sua perpetuação, que
seria ingenuidade esperar a supressão dêle pelo só concur
so do voto secreto. Não tem êsse voto tal virtude, como dela
carece todo o sistema eleitoral vigente. E não nos esqueça
mos de que êsse sistema apenas começou a ser praticado.
Não seria com o seu primeiro ensaio que poderiam lograr
êxito os propósitos do seu desvirtuamento.

Depois, o mal do regime não estava apenas na fraude.
Estava, principalmente, na facilidade com que, pelo seu po
der unipessoal, conseguiam os governadores organizar OI
partidos dominantes, que, muitas vezes, não recorriam á
fraude senã.o por um luxo de prepotência, pois que, de or
dinário, não precisavam de fraude para vencer nas eleições,
sem que, entretanto, estas se pudessem considerar a expres
são da vontade geral dos seus Estados. Entre as chamadas
realidades brasileiras enquadra-se, com efeito, a grande des
proporc·ão entre a cifra da nossa população e a do nosso elei
torado, desproporção que tem por causa,· principalmente,
duas outras das nossas realidades: o analfabetismo que nos
corroe' e a falta de sentimento civico, que é uma das conse
quencias do analfabetismo.

O SR. MORAES A.....DRADE - Aqui V. Ex. comete uma in
justiça contra o Povo Brasileiro. Não foi a falta de senti
mento cívico que diminuiu - digamos - o coeficiente elei
toral. O que diminuiu, principalmente, o coeficiente eleito
ral, ao lado do analfabetismo, e nesse particular V. Ex. tem
razão, foi a iraude, foi a violência, foi a fiscalização. Mui
tos daqueles que poderiam ser eleitores não o foram porquê,
segundo 'o seu argumento fa....orito, o seu voto não seria apu
rado ou, então, só poderiam votar controlados, fiscalizados
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pelo mais rude e brutal "cabo eleitoral" que o govêrno lhes
punha ao lado.

O SR. CÉSAR TINOCO - O voto entretanto era secreto.
O SR. MORAES ANDRADE - Secreto em nome!
O SR. ARRUDA FALCÃ.O - V. Ex. fornece resposta ao

seu próprio aparte.
O govêrno punha ao lado do eleitor um "cabo eleitoral".

que lhe tirava todo o estimulo _ "
O SR. MORAES ANDRADE - Perfeitamente.
O SR. ARRUDA FALCÃO -" O govêrno, diretamente, ti

rava todo o estimulo, não somente ao eleitor, mas aos ho
mens da élit~, a lodos os homens destacados. a lodos os ho
mens notáveis do país, que, para se conservarem fiéis ás
suas virtllde~. t.inham de se desinteressar da vida política.

O SR. MORAES .~"'DRADE - Todos( não apoiodo. V. Ex.
está enlianado.

O SR. ARRT.1DA FALCÃO - Elogio que se podia fazer, e
geralmenl~ s~ fazia. a um bomem de caráter consi;;tia em
se diz&r que êle 11âo era político. A política não ~h.. dava
ambiente.

O SR. MORAES ANDRADE - Isso era abuso. Os homens da
élite lutavam.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Todos os homeng seletos e
que se salientavam os governadores os esteriUsavarn para a
vida ptí.blica. Foi êsse o processo por que passaram, em
todos os Estados, os grandes homens da República, no Norte
e no Sul, em São Paulo, na Baía. em Pernambuco, et.c.

Se e~tamos anímados de um sincero desejo de el'l'adicar
o grande mal, a que Ruy Barbosa, chamou a tirania ,zos go
vernadores, devemos ser mais radicais e modificar a própria
estrutura do Poder Executivo.

A divisão tripartida do poder público foi uma. grande
conquista do Direito. Mas não foi suficiente. Dividido é tam
bém o poder parlamentar, que se exerce sempre por meio de
um órgão coletivo. Quanto ao Judiciário, a divisão ex~stente
no seio dele é de duas ordens: a que se manifesta por meio
da diversidade das instancias e a que se verifica nos tri
bunais.

Por que não havemos de estender também a divisão ao
Poder Executivo, ao menos nos Estados, se aí, no que diz
respeito ao nosso caso, ao caso brasileiro, também se mani
festa o inconveniente do poder pessoal? É a idéia que pro
curei consubstal1ciar numa das minhas emendas, relativa.
aliás. somente ao executivo dos Estados, e por mais de uma
razão.

Uma delas é que a idéia seria de todo votada. ao fra
casso, dado o pensamento geral desta Assembléia. $e lhe ti
vesse procurado dar maior extensão. Outra é que o ~"emplo

recente do Uruguai, onde as rivalidades qne ° si3tema sus
citou entre o presidente e o colegiado, tendo por desfêcho
uma revolução, criaram contra êle, entre nós, uma inegávei.
embora desarrazoada prevenção, depois das manifestações de
simpatia com que para êle nos haviamos voltano.

Nos Estados, cujos govêrnos submetidos ao controle da
União, não se acharão ameacadosdo mesmo perigo, ou onde
a perspectiva das divergências deixará de constituir um
risco par se tornar benéfica, - a instituição do colegiado
seria sem dúvida salutar.
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.Aliás, o sistema uruguaio não era do colegiado absoluto.
integral. Consistiá na fórmula colegiado e pre3id~ e a
verdade é que, no desenlace que teve, não devemos ver
senão o resultado de uma luta fatal, que se vinha travando,
subterraneamente, entre a tradição do poder pessoal, com
todos os seus inconvenientes, e a inovação vitoriosa, a que
o país deveu mais de 20 anos de liberdade, de tranquilidade
e de progresso, enquanto :no exterior crescia o respeito pelas
suas instituições.

Â luta era fatal e o epllogo previsto. Muito an~es dele
dissera Balthazar Brum, vítima, mais tarde, do mesmo con
flito: "Só interrompe a serenidade do ambiente político, en
ehendo-nos de inquietação a respeito do porvir, a sombra que
projeta a permanência· do instituto presidencial". E mais
adiante: "Na minha opinião, nada conselha a que se con
serve o executivo bicéfalo".

J1: falando da época anterior á implantação do batlismo,
ou seja, do colegiado, no UruguaI, que Roberto Giudici,
escreve: "A instituição prei;idencial foi a maior calamidade
que suportou a República" "... O Presidente fazia e desfa
zia a felicidade da República. Quasi sempre a desfazia. Um
gesto seu era suficiente para determinar um verdadeiro ca
taclisma. O povo era, no velho regime, um rebanho~.

Na mesma ordem de idéias, Batlle exprimiu-se assim:
"Os nossos constituintes do ano 30 quizeram legar-RGs uma.
república. Na realidade, porém, não demonstraram mais que
um hom desejo. Criaram, na realidade, uma espécie de mo
narquia absoluta, tão absoluta como qualquer outra monar
quia dêsse genero, e que não se diferenciava das outras senão
en que podia considerar-se como eletiva e em que Dão se
devia exercer por mais de quatro anos".

A.dmite Batlle que as eleicões corriam lisamente, e êste
ponto é capital para os que contam com o milagre do voto
secreto. Admite-o, mas acrescenta que, também em matéria
eleitoral. se julgava necessário fazer o que o presidente qui
zesse. E "assim, diz êle, o presidente indicava os eandidatos
a senadores e representantes, e o povo partidário -3legia os
candidatos que· o presidente indicava".

Na Suíça, o presidente é um dos membros do Conselho
embora ~leito, não por êste, mas pela própria Assembléia
Federal, que elege todo o Conselho; e cada conselheiro, in
clusive o presidente, é a chefe de um departamento do go
vêrno. Seria preferível que, entre nós, o presidente fosse
eleito pelos próprios conselheiros, e por um período curto,
como é O da Suíca, onde a eleição presidencial se tas de ano
em ano.

Entre nós, a tirania do! Governadores, como acentuou
Ruy Barbosa, surgiu do bom desejo dos constituintes de 1891
de dar autonomia aos Estados. O regime desnaturoU-I% e o
que nos cumpre, neste instante, é conciliar a autonomia dos
Estados assim com a liberdade dos indivíduos que ....ivem
em cada um deles, co.mo com a felicidade de todos.

Por que é que se há mostrado incompatível com os
propósitos do absolutismo, que se tem manifestado ultima
mente em alguns Estados. o regime parla.mentar.suprimido,
por isso mesmo aí? Não é pela existência, em si, fÍo parla
mento, .que, também existe nos regimes presidenciais, mas
sim porquê, sendo o parlamento que governa nos regimes
parlamentares, por meio de. uma delegação, isto t=ignifica
que o próprio executivo é. tesees regimes, um li&tema de
vontades em equilíbrio.
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Se o parlamentarismo é acusado de govêrnl) instável, já
da mesma increpaçio deixa de ser passível o colegiado, que,
por outro lado, r9veste a vantasem principal do parlamenta
rismo, excluindo o domínio de uma só vontade.

Estável, na. expressão da vontade coletiva, poderá, po
derá ainda o colegiado, tal seja a forma pela qual se renove,
poi!! que se pode renovar por partes,' dar uma certa conti
nuidade á. obra governamental.

Haverá, no seio dele, um presidente, com a denominação
de presidente do colegiado ou do Estado; mas contra a ten
dência de supremacia desse órgão será possivel tomar as pre
cauções necessárias, já peI natureza das funções que lhe se
jam cometidas, já pela periodicidade do seu mandato.

O SR. ALDJI SAMPAIO - V. k. permite um aparte? Não
se chegaria ao mesmo resultado, havendo um presidente com
ministros responsáveis?

O SR. ARRUDA FALCÃO - Os Ministros não são res
ponliláveis, enquanto é teoricamente responsável o presidente.
de que são meros prepostos.

Devemos tomar por ponto de partida a necessidade de
curar os Estados desse mal a que Batlle chamou o mal da
presidência, ou seja do executivo unipessoal, mal permanen
te, que se manifesta na preocupação pela qual os presidentes
quasi não praticam um ato, desde que são eleitos, senão com
a idéia de elegerem os seus sucessores, preocupação obse
diante, a que tudo sacrificam, e a que se deve a constituição
das camarilhas mais perniciosas.

Como bem pondera Arena, no seu "EI Ejecutivo Co11e
giado y la Reforma", o chefe do poder executivo é um homem
que se ergue acima de todos os outros homens, com honras e
prerrogativas tão excepcionais, como não as tem semelhan
tes, ainda que reunidos, os outros grandes poderes do Es
tado.

O SR. CUNHA MELO - Dá licença para um aparte? V. Ex.
desconhece a sorle dos recentes Conselhos Consultivos cria
dos pela Revolucllo?

O SR. ARRUDA FALCÁO - Os Conselhos Consultivos
oriados pela Revoluclio nAo tiveram o mandato direto do
povo, não foram órgãos da democrâcia.

O SR. CUNHA MELO - Auguro a êsses governos colegia
dos a mesma ou peior sorte do que a desses Conselhos Con
sultivos.

O SR. ARRUDA FALCÃO - O grande mérito da subdi
visão do poder executivo é, justamente, o de constituir uma
hierarquia de poderes, com origem no voto 'Popular, órgão
direto da. democracia.

O SR. ASCANIo TUBINO - O colegiado deu tão bons re
sultados no Uruguai que o povo, tendo á sua frente o Presi
dente da República, se levantou em armas e o pôs abaixo.

O SR. PEDRO RACHE - (Para o Sr. Ascanio Tubino) 
Isso é cousa um pouco contestável; não ponha V. Ex. o povo
nessas cousas.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Respondo ao aparte com
que ilustra a minha oração o nobre Deputado, meu distinto
amigo, Sr. Ascanio Tubino, relembrando a S. Ex. uma de
claracão de Battle, aquele grande idealista que não fundou o
colegiado legftimq, porquê necessit.ou de transigir com" o
chefe do Executivo - ainda aí nocivo - submetendo-se â
condição para não deixar de inovar, na organização da Re
pública, tendo de constituir um colegiado híbrido, em que. ~
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ao lado do Conselho, subsistiu O Presidente da República, o
qual foi, como acentuou o ilustrado colega.",. quem. procurou
fazer ruir o colegiado. .

No pr6prio Uruguai, ha, entretanto, 'fa.to histórieo que
defende, justifica e convence da excelência de semelhante re
gime. É ainda Battle quem nos conta que o governo do Uru
guai compreendeu vinte e oito períodos governativos. ~sses
vinte e oito períodos presidenciais não fora.xn terminados pe
los presidentes, muitos deles expulsos da pcder por motivos
diversos, por efeitos da anarquia política e da reacão do povo
contra essa ;)olftica.

O regime colegiado, não obstante, excedeu tr~s vezes o
periodo presidêncial, isto é, perdurou o tex:npo corresponden
te a três periodos de presidência. Ainda 1ã êle foi excelente,
por êsse lado.

O SR. ASCAl'110 TuBINo -"""l. Ex. esquece que a Consti
·tui~ão do Uruguai não podia ser reformada dentro do perio-
do de dez anos. '

O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex_ sabe muito bem
que as revoluções reformam as Constit'U.3.ções antes do pe
rioelo lega.l.

O SR. MAGALHÃES NETO -' Permite Q captain do team
dos apartistas uma interruPcão'! (Risos - ")

O SR. ARRUDA FALCÃO -É U1D. 1egftimo direito de
'7evanche.....

O SR. MAGALlIÃES NETO - Gostaria que V. Ex., com o
brilho do seu talento, fizesse um parale1a êntre regime co
legiado e regime soviético, para que 1n.e apresentasse dife
ren~s profundas entre um e outro.

O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. há. de convir em
que nós conhecemos o regime soviético a.través de lendas ma
lêvolas dos govêrnos europeus, que temexn a reforma social.

O que pderia estabelecer, com gra;n.de vantagem e até
oportunamente, seria um paralIeo abso1-uto entre o czarismo
derruido na Rússia, e o regime presideDcial, que no Brasil
se quer reviver.

O SR. MAGALHÃES NETO - Ainda serve o paralelo, por
quê se poderã estabelecer confronto entre os remédios.

O SR. ARRUDA FALCA.O - Ora. seria negar uma ver
dade proclamada enlre nós, com uma. constancia de longos
anos, sob a infiuência de fatos de todos os dias, deixar de
reconhecer que nesse fato reside uma das causas mais pro
funda.s dos males que desacreditaram a. primeira República.

A pluralidade dos chefes do Exee~tivo não tira a -êste
poder a sua dignidade. Se os parlamen.:t.os e os tribunais ju
diciários. a-pesar-de coletivos, não se a.presentavam nos Es
tados coro a magestade necessária, a razão' não estava nesse
caracter de colectividade. senão precísa.Dlente na sombra que
lhes fazia o executivo, na diminuição que sofriam por efeito
da hipertrofia desse poder, que não raro, lhes reduzia, quan
do não anulava, a eficiência, fazendo da divisão dos poderes
méra burla.

Converter em colegiado o e:s::ecuti-vo é, assim, contribuir
para um m&.is perfeito equilíbrio dos poderes, tornando uma
realidade a sua independência, sem a qual a harmonia exis
tente entre êles não será a que a. constitui.ção requer e é ne
cessária.

O SR. MORAES ANDRADE - E facilitando a irres!>onsabl
lidade.
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O SR. ARRUDA FALCÃO - A irresponsabilidade é do
.regime presidencial que tivemos. no qual V. Ex. sabe que
..os Ministros são irresponsáveis por ·leLe os--Presidentes o são
de fato.

O SR.. M.oRAES ANDRADE - A irresponsabilidade provém
dos vicios e não do regime, ao passo que o govêrno colegiado
facilita essa irresponsabilidade, homeopaLizando a responsabi
lidade de cada um de seus membros.

O SR. ARRUDA FALCÁO - Não se dá isso com os outros
poderes, que têm organização coletiva, no desempenho das
mais delicadas e importantes funções.

Certamente. formado. como é, por homens. constituindo,
portanto, um todo organico, o Govêrno, como pondera Wilson
n'O Presu1.f:nle dos Esladus Unidos. não ha de lU1lt'JoDa! ,'omu
um mecanismo. isto é. de aCÔrdo com a concepção nE'wtoniana,
em que se inspirou Montesquieu, na sua t!"ol'ia sôbre a sepa
ração dos poderes, e que foi a mesma do sistflma dp. freios e
contrap('so~ ideado pelos autores da ConstitlliCão Nr'rte-Ame
ricana.

A plasticidadf'l do sistema presidencIal. porpm, que t~m

permitido, nos Estados Unidos. a certos presidentes exer(:.e
rem uma influência marcada no mecanismo õo Estado. pre
cisa de ser entendida em têrmos, e. se o prestigio que ao
cbefe de executivo ad"ém da circunstancia de ser único, aca
ba. por uma razão qualqu~r de ordem permanente e superior
a todas as disposições legais. por enfeixar realmpnte nas suas
mãos, toda a fôrça polftica do Estado. o mais rudimentar sen
timento de defesa passa a exigir de todos um corretivo para
essa degeneração do sistema.

O SR. PEREIRA LIRA - Como está acontecendo com Roose
veU.

O SR. ARRUDA FALCÃO - O que está acontecendo com
Roosevelt sabemos de "ouvir dizer". Roosevelt é o homem
que está dando ao Mundo .o exemplo de que não se arroga um
poder unipessoal. Suas deliberações resultam de trabalhos e
da cooperação que obtem de um corpo de especialistas, para
cada caso, por êle constituido em comité, sempre formado de
homens seletos do país. Está adotando na América do Norte.
para as grandes reformas políticas e econômicas, o exemplo
inglês, no qual nenhum empreendimento surpreende o povo,
e cada reforma é o produto dA estudos e da prudente contri
buição da inteligência das fi~ras mais autorizadas do país.

O SR.. PER.EIRA LYRA - Está levando muito mais 10ng43 o
exemplo inglês.

O Sft.. PEDao RACHE - Não há ditador que não tenha êsse
gôsto. .

O SR. ARRUDA FALCÃO - Quasi todos os ditadores.
maxim~ nos Estadol'l. têm o gosto de fazer surpresas r.om a
onipotência e a sabedoria que julgam encontrar na caõeira
onde se sentam. depois das eleições.

O SR. PEDRO RACHE - Falo ~ rias conSlllt3.:'. O!> '1itadores
gostam de consultas.

O SR. ARRI D.o\ FALCÃO - Os 1l/·11."1flr·;:II·.~ de Estados
sobem ao poder para ocupar a cadeira comu :;e fosse a ca
deira rjp Minf'l'va. de onde emanavarrl virtudes perenes.

Não é possível romper o equilíbrio entre n poder executi
vo e o legislativo, sem que a sociedade corra o perigo a que
Montesquieu alude no seu princípio, quando diz que os dois
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podere!' não se devem nunca achar reunidos na mesma J)es~oa
ou no mesmo corpo de magistratura: o perigo do cerceamento
e da morte da liberdade.

·1:sse equilíbrio deve, por isso mesmo, existir no pr6prio
regime parlamentar, e é o que obtêm as constituições que o
instituem, quando conferem ao Executivo a faculdade de dis
solver o Congresso. Como diz Arturo A1essandri, no seu
Parlamentarismo e Regime Presidencial, se o Parlamento
ne!'\se regime apoia um problema de uma certa ma.neira e o
Executivo de outra, é natural que ao povo soberano caiba
determinar de que lado se acha a razão.

E Duguit, na mesma ordem de considerações, observa:
.. Se o Parlamento se acba, por uma razão ou por outra
numa situação de inferioridade a respeito do chefe do Estado,
personificando o Govêrno, o equilíbrio está roto e o regime
parlamentar dá para logo lugar á ditadura pessoal." É de
ontem ainda a observação de Doumergue, acerca do defeito
que, na prática, se vai perpetuando no regime parlamentar
francês, pela indissolubilídade de tato da Camara, contra a
qual o povo, há POUCO! dias, reagiu, forçando a quéda de um
·gabinete que o contrariara para obter o apOio de uma cor
rente parlamentar, e que acabava de conseguir, numa s6 ses
são, nada meno~ de três moções de confiança.

E quão mais grave é o mal, se a preponderancia é exer
cida pelo poder executivo I

"Há, diz Wilson, meios ílegítimos pelos quais o pre
sidente pode influir na ação do Congresso. Pode fazer trocas
no que concerne ás nomeações, como no que diz respeito aos
Plembros das camaras legislativas. Pode utilizar-se de sua
proteção local para auxiliá-los a obter ou conservar as cadei
ras. Pode interpor a sua poderosa influência, por meios oem
tos, nas disputas de lugares no Senado. Pode ainda sobrepu
jar o Congresso por atos arbitrários que ignoram as leis ou
virtualmente a!; espezinham. Pode mesmo substituir por suas
ordens atos do Congresso que não pode obter."

Ora. como observa o mesmo autor, "tais coisas são, nio
só profundamente imorais. como destroem os princípios fun
damentais do ~ovêrno constitucional e, portanto, o pr6prio
p:ovêrno constitucional".

Mas eis. exatamente, o. que se passava entre nós. E a ex
t.ensão do período durante o qual influências tão funestas se
exerceram no seio da nossa administração, a-pesar-de toda a
~ita levantada contra elas, parece que é de molde a conven
c·er-nos rlf' qlle não se trata de um vicio simplesmente 100
eional, de ql1e, pelo menos no nosso pais, em virtude de con
rJicõp.s qne'nos sejam peculiares, o mal é organico, constitu
c-inn:ll i!':to P.. fp.m a sua origem na nossa própria Constituição
política.

Quando se organizavam em federação os Estados Uni
dos, foi o sistema do colegiado matéria de exame. Não pre
valeceu a idéia na organização do govêrno federal. Mas, como
se vê do Fede1"alista. ele Hamilton, quanto aos Estados, apenas
em Nova York e Nova Jersell, o poder executivo foi, pelas
r.onstituições locais, confiado a um s6 homem. Em todos os
outros havia um conselho. Aliás, conselhos havia também
n.Js próprios Estados que constituiam as duas exceções, e, se .
o de Nova Jersey .era mel'amente consultivo, o de Nova York
era executivo, t::mbl)ra s6 tivesse efetividalie para o fim da
nGmea~ão dos funcionários.
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O SR. BARRETO CAMPELO - V. Ex. tem o exemplo do
Senado de Olinda, que -em plena Colonia fez um govêrno
admirável.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Lembra o nobre colega
muito bem. Acolho o aparte como uma luminosa contribui
ção ás considerações que venho expendendo.

Aqueies homens de 1817, a quem ninguém jamais ar
rancará a glória de haverem levantado no Brasil, o senti
mento de independência, o sentimento inicial da NaCIonali
dade, tiveram não somente a compreensão dos inconveni
entes do govêrno unipessoal, como se anteciparam muito a
todas as organizações que posteriormente vieram a dar
corpo ao Executivo.

O SR. PEREIRA LYRA - Foram os pioneiros.
O SR. ARRUDA. FALCÃO - De fato, Sr. Presidente,

êles não somente pensaram em subdividir os poderes do
Executivo, como foram os precursores das instituições que
agora são moderníssimos, nas quais todas as classes têm
o direito de participar da administração pública.

O SR. PEREIRA. LYRA - Foram os pioneiros da repr-e
sentação de classes.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Foram os homens de Olin
da que primeiro falaram ao Mundo na representação de
classes,•••

O SR. BARRETO CAMPELO - Anteciparam princípios que
só agora estão sendo adotados.

O SR. ARRUDA FALCÃO - ••• não na representação
de classes como mero ornamento, mas na efetiva partici
pavão compondo o Poder Executivo.

Aqueles homens de Olinda, Sr. Presidente, eram gran
des demais para serem imitados por nós ainda hoje. Basta
dizer que o intemerato patriota cearense João Brigido, dis
sidente rebelde contra todas as tiranias~ defensor perpétuo
do cidadão, reivindicador permanente das liberdades pú
blicas no Ceará, tendo, um dia, de falar a uma. assembléia
em sua terra, tendo, um dia, de erguer a palavra num co
mício, iniciou assim a sua oração: "Senhores. peço a todos
os presentes que se levantem e se descubram. porquê vou
falar de Domingos José Martins e sua gente".

Eram êsses os homens do Senado de Olinda, eram êsses
os sucessores de Bernardo Vieira de Melo, que tinham aco
lhido o grito dado por Bernardo Vieira de Meló em 1710.
levando-o, em 1817, ás populações do Norte, então as pri
meiras, as vanguaxdeiras do Brasil, a hastear, no extremo
meridional do continente brasileiro - como ainda há pou
cos dias se falou aqui - a bandeira de todas as reivindica
ções liberais, os primeiros bastions da nacionalidade.

Ia eu dizendo, Sr. Presidente, que, quando s~ organizava
a federação nos Estados Unidos, foi o sistema da colegiada
matéria de exame, pelo menos na organização dos gover
nos estaduais, o colegiado não pareceu inconveniente.

É verdade que posteriormente, os conselhos foram su
primidos na maior parte dos Estados, permanecendo, quaü
do, a êste respeito, escrevia Bryce apenas em Massachu
setts, Maine e Carolina do Norte. Gomo porém, se vê dêsse'~

- mesmo autor, em vários Estados, o Secretário do Estado, o
Diretor da Tesouraria, além de outros altos 'funcionário~
não são de confiança do Governador~ mas eleitos, do mesmo
VOLUME XI oc~ ==, 23
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modo que êle, e pelo mesmo= período, período que na maior
parte .. dos Estados é muito curto. Em 21 Estados, diz Bryce,
é de dois anos, e Estados há onde não passa de um ano, o
que tudo indica a preocupação de reduzir o perigo que cons- =
titue a fôrça do poder executivo, quando êste se transvia
dos fins para que foi instituído. E isto acontece nos Esta
dos Unidos, onde, para contrabalançar semelhante fôrça,
existe o prestígio de uma opinião pública esclarecida, onde
o govêrno se exercita no seio de uma população que, á con
centração do poder, opõe uma massa formidável, capaz de
o solicitar, arrastar e orientar, menos pelo número das uni
dades que a compõem do que pela fôrça da riqueza e da con
ciência do direito individual. herdada do povo mais livre
do mundo e cultivada com amor, imprime um movimento ir
resistível para os mais altas destinos. As circunstancias
permitiram ai a eVOlução que se observa Dl) estudo da orga
nização de poderes executivos locais. Há cidades norte
americanas onde o executiva não tem o caráter de unidade.

É exato qu,= Hamilton, sob o fundamento de que a ener
gia do poder executivo é um dos principais caracteres de
de uma boa constituição, se mostra um ardoroso adversário
do colegiado. Mas há também, e é êsse próprio autor que
o relembra, quem pense que a energia do poce!' executivo é
incompatível com a própria indole do govêrno republicano.
E a verdade é que, se não é possível poder executivo com a
energia necessária sem a unidade que o constitucionalista
norte-americano preconiza, bem difícil seria defender a
estrutura do regime parlamentar, onde o executivo, deno
minado executivo parlamentar, tem a sua ação dirigida, em.
última análise, pelas vontades que se equilibram no parIa..
menta. e que o gabinete não deve perder de vista.

Hamilton, segundo nos informa Bryce, chegou a propOr,
como condição para a energia do executivo, que o chefe
dêsse poder fosse eleito para governar enquanto bem ser..
visse (for good behaviour, i, ê. for life, diz Bryce), sujeito
á destituição pelo impeachment. O que, como acrescenta
Bryce, levou os espíritos a propenderem para a unidade do
executivo, sob o fundamento de que ela o tornava mais
forte, foram os riscos da guerra. Bryce fala-nos mesmo no
exemplo da moderna Suiça, que aí estã a provar-nos como
o poder executivo pode exercer tão bem as suas funções,
quando ~xprcido por mais de uma pessoa.

Se é certo que entrou em voga, fora daqui. o endeusa
mento dos executivos fortes, não só pela sua. unidade c du
ração, senão também pela extensão dos seus poderes, se,
como conscqu~ncin disso, temos visto a instalação de mais
de uma ditadura no exterior, exato é, também, em primeiro
lugar, que não sentimos a mesma necessidade, uma vez que
não foi á falta de governos unipessoais que chegamos á con
tingência de fazermos uma nova constituição. Tudo nos
pode ter faltado, menos isso. Foi isso exatamente o que ti
vemos na mais larga escala e foi contra isso precisamente
que vivemos a clamar. Atacavam-se, não há dúvida, também
os congressos, mas nunca porquê embaraçassem a ação do
executivo, senão porquê por êle Se deixavam nulificar.

Em segundo lugar, as causas que levaram outras nações
ao regime da ditadura são bem conhecidas. Encontramo-las.
principalmente nas lutas de ólasses, que, no seio dessas na
ções, punham em perigo constante a ordem, e na subdivisão
.das opiniões DO· seio dos parlamentos. O que, por conse-
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guinte, pode ter sido um remédio para outros povos, seria
para o Brasil a agravação dos nossos males.

O que há, entre nós, no dominio da opinião, não é a
subdivisão, que pode determinar a instabilidade do govêrno,
ou a sua fraqueza, mas uma ainda lamentável homogenei
dade. E não era a outro fator que se deviam as unanimida
des, ou quasi unanimidades parlamentares. A ditadura,
agravada, porquê não disfarçada, porquê legalizada, legiti
mada, s6 teria então por efeito obstar á formação da conci
ência nacional, á constituição dos partidos, ás reivindicações
pacíficas das diferentes classes, á opressão de umas em pro
veito de outras.

Ainda uma vez, é de mistér que deixemos de lado o es
trangeiro e nos detenhamos no exame das nossas condições
e das nossas necessidades. Apliquemos, numa palavra, a li
ção de Augusto Comte, e consideremos que, se na elaboração
de uma c~rta constitucional, há uma parte teórica, outra
existe de ordem prática, e de que nos devemos guiar pela
observação histórica. determinando os vícios, corruptelas e
males a sanar, para chegarmos á modificação da organiza
ção defeituosa. Isto é, abstraiamos da inspiraçLo e da con
jetnra, e, de acôrdo com a política científica, procuremos
construir o futuro com os olhos fitús no passado.

Responsabilizar pelo fracasso de uma instituição polí
tica alguns homens isoladamente será, talvez, dar-lhes de
masiada responsabilidade. Será quiçá exagerar a sua capa
cidade de fazer o mal. Mas, examinados os fatos, um in~

quérito menos superficial há de mostrar-nos que, pelo me
nos, uma grande parte da responsabilidade, pelos nossos
desacertos cabe aos Governadores que tivemos. muitos dos
quais, quando não conseguiam dobrar aos seus caprichos
alguma vontade mais resistente, levavam a hostilidade aos
insubmissos até á morte política, condenando os amigos
menos doceis ao mais implacável ostracismo.

C Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador que faltam
apenas quatro minutos para terminar a hora da sessão.

O SR. AsCA."uo TtmINO - Esgotado o prazo de duração
da sessão, requererei a V. Ex., Sr. Presidente, a prorrogação
por 15 minutos, afim de que o nobre colega Sr. Arruda Fal
cão possa concluir o seu discurso.

O SR. ARRUDA FALCÃ.O - Muito obrigado.
Prossigo:
Sr. Presidente, os atuais constituintes .••
O Sr. Presidente - V. Ex. não se quer prevalecer da

prorrogação que o nobre Deputado deseja re9uerer?
O SR. ARRUDA FALCÃO - Agradeço, Sr. Presidente, a

gentileza, mas terminarei dentro dos quatro minutos que me
restam.

Os atuais Constituintes que acabam de fazer a segunda
viagem republicana á América do Norte, em busca do titu
lo da Côrte Suprema e do método de eleição do Presidente
da República por eleitores especiais, tão sujeitos á corrup
ção, precisam de refletir.

Com o regime Federativo, a União não tem povo. A de
mocracia forma:"'se nos Estados oU nos Estados se deforma.
Organizando, pois, os govêrnos locais de modo a garantIr
mos, nos Estados, a prática da democracia, teremos dado um
largo passo no sentido das aspirações comuns.
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O Presidente da República só por intermédio dos go
vernadores poderá chegar até o povo, e sem êle nem uma
atitude política intentará.

A administração pública não possue entre nós, como
na América do Norte, uma organização hierarquica das fun
ções, de distinta importancia e natureza diversa, desempe
nhadas por funcionárias eletivos ou corporações. Os Gover
nadores podiam tudo, faziam tudo, diretamente ou por meio
de simples delegados da sua confiança. Substituamos essa en
tidade governador por uma nova figura de govêrno, nova não
apenas no nome, mas na estrutura, na essência, procurando
corricir pela diferenciação no seio dela a concentração do
poder. Se o poder, unificado assim, hipertrofiou-se, tornan
do-se incompatível com o ambiente, que se recusa a dar-lhe
novos elementos du vida, se a sociedade brasileira o repele,
como a um corpo estranho, do seu seio, nada mais lógico,
nem científico, do que a diferenciação e divisão p~opostas
na minha emenda.

Citam-se casos da antiguidade, em que a pluralidade do
executivo não surtiu o efeito a que aspiramos? Argumente
mos com os fatos do presente, com os países de regime par
lamentar e com os do govêrno colegiado propriamente dito.

Gomo bem observa, no. seu excelente livro sObre a ra
cionalização de govêrno, o Sr. Moitinho Dória, em nenhu
ma hipótese, viria a propósito falar da desproporção entre
a nossa e a população da Suiça e do Uruguai. Muito menos
no caso em aprêco, uma vez que não proponho a medida se
não para os executivos estaduais.

O projeto constitucional em discussão traça aos Estados.
dentro de sua autonomia, narInas e bases para a organiza
cão do seu Poder Judiciário. Por que não termos procedi
mento análogo com relação ao poder executivo?

Toda a arte política dos nossos dirigentes e legislado
res redundará inútil, se daqui expedirmos a reforma cons
titucional sem a coragem de atacar, em suas fontes profun
das, oS dissolução dos costumes politicos no Brasil: os Go
vernadores de Estados onipotentes e imunes.

O ~R. BARRETO CAMPELO - Realmente, aí está ~ raiz ~Q
cancro.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Senhores Constituintes, se,
a-pesar-dos meus fracos recursos, (não apoiados) conseguí
interessar-vos num assunto de tanta m:smitude, Deus seja
louvado e não será por mim que estará perdida a vitória re
volucionária. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é
vivamente cumprimentado.)

O Sr. Presidente - Esgotada a hora, vou levantar a
sessão, designando para amanhã a seguinte

OBDEM DO DIA

Continuação da discussão do projeto n. f, de 1931.
(Substitutivo Constitucional) - 2a sessão.



95a Sessão, em 15 de Março de 1934

Presidência dos Srs. Antõnio Carlos, Presidente; Tomaz Lôbo,
1.0 Secretário, e Fernandes Távora, 2° Secretário

1

As 14 horas, comparecem os Srs.:

Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos,
Tomaz Lôbo, Fernandes Távora, Clementino Lisbôa, Valde
mar Mota, Alvaro Maia, Mario Caiado, Cunha Melo. Abel
Chermont, Mario Chermont, Veiga Cabral, Magalhães de Al
meida, Rodrigues Moreira, Costa Fernandes, Adolfo Soares,
Godofredo Viana, Luiz Sucupira, José Borba, Pontes Vieira,
Xavier de Oliveira, Silva Leal, Martins Veras, Kerginaldo
Cavalcanti, Ferreira de Sousa, Odon Bezerra, Irenêo Joffily,
Herectiano Zenaide, Pereira Lira, Barreto Campelo, Aga
menon Magalhães, _-\.rruda Falcão, Luiz Cedro, Arruda Ca
mara, Arnaldo Bastos. José Sá, Simões Barbosa, Osorio Bor
ba, Valente de Lima, Guedes Nogueira, Antonio Machado,
Leandro Maciel, Rodrigues D6ria, J. J. Seabra, Artur Neiva,
Leôncio Galrão, Aloisio Filho, Fernando de Abreu, Godo
fredo Menezes, Sampaio Correia, Leitão da Cunha, Nilo de
Alvarenga, Raul Fernandes, Fernando Magalhães, José Edu
ardo, Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, Bias Fortes, José
Braz, Adélio Maciel, Martins Soares, Pedro Aleixo, Augusto
de Lima, Augusto Viégas, Mata Machado, Vieira Marques.
Clemente Medrado, Raul Sá, João Beraldo, Furtado de Me
nezes. Cristiano Machado, Daniel de Carvalho, Levindo Coe
lho, Licurgo Leite, Celso Machado, Carneiro de Rezende,
Jacques Montandon, Alcantara Machado, Teotônio Monteiro
de Barros, Barros Penteado, Morais Andrade. Almeida Ca
margo, Hip6lito do Rêgo, José Ulpiano, Cincinato Braga,
Lacerda Werneck, Antônio Covelo, Morais Leme,Domingos
Velasco, Nero de Macedo, João Villasboas, Antônio Jorge,
Nereu Ramos, Aarão Rebêlo, Carlos Gomes, Carlos Maxi
miliano, Anes Dias, Frederico Wolfenbuttel, Renato Bar
bosa, Demétrio Xavier, Vitor Russomano, Ascanio Tubino,
Fanfa Ribas, Adroaldo Costa, Alberto Diniz, Ferreira Neto,
Gilbert Gabeira, Vasco de Toledo, Valdemar Reikdal, Mar
tins e Silva, Francisco Moura, João Vitaca, Alberto Surek,
Guilherme Plaster, Edmar Carvalh:o, Ricardo Machado,
Pacheco e Silva, Rocha Faria, Teixeira Leite, Pinheiro
Lima, Abelardo Marinho (i24).

G Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa
recimento de 1211 Srs. Deputados.

Está aberta a sessão:'''=-= cc_
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o Sr. Fernandes Távora (2° Secretário) procede l\ leitura
d3 ala oa sessão antecedente.

O Sr. Presidente - Se algum dos Srs. Deputados tem re
titlcação a fazer sôbre a ata que acaba de ser lida queira
mandá-la, por escrito, á Mesa, nos têrmos do Regimento.

Vemá Mesa. a seguinte

RETIFICAÇÃO

Sr. Presidente - Quando, por ocaSlao de votar a
Assembléia o projeto de Constituição, na sessão de 13 do cor
rente, eu requeri fosse dele destacado o art. 14 das !;'uas Dis
posições transitórias, para constituir projeto á parte, fui
levado não somente pelas razões constantes do meu requeri
mento, como também por um alto interesse defensivo da.s fi
nanças nacionais.

Eu previra, senhor Presidente, que a aprovação ime
diata dos atos do Govêrno Provisório e dos seus Intervento
res, iria ter. uma dolorosa repercussão sôbre o valor dos U
tulos da dívida interna nacional, pois que naquela aprovncüo
le inoluiria também o decreto. do reajustamento econOmico.

A simples divulgação pela imprensa de que fOra Q8sina
do o Regulamento referente áquele decreto, embora mesmo
sem a sua publicação oficial, só hoje feita, determinou Que a
cotação das apólices federais caissem na proporção de 321000
por conto de réis. .

Estudando o assunto, assim se exprime o "Diário de No
tícias", de hoje:

"Podemos afirmar em contraposição ao ardil de
que se serviram os patronos da monstruosa medida,
que a perspectiva da vasta emissão de 500.000 ap6
lices - e apólices privilegiadas - está inflnindo sen
sivelmente na depressão dêsses Utulos. Assim é que,
no dia cinco ás vésperas de ser baixada a regulamen
tação, as apólices, uniformisadas valiam 832$000 -,
co:nforme a cotação da Bolsa. De queda em queda, elas
chegaram, ontem, a 800$0001 Ora, tirando-se a infe
rência pelo que acaba de ocorrer em relação ás men
cionadas apólioes, e, como montante das emissões em
circulação corresponde a 2.533.914 contos, chega-se a
conclusão de que a fortuna nacional foi, s6 aí, lesada
na respeitá'vel cifra de 76.000 contos de réis, sem
falar nos prejuízos, que o Tesouro sofrerã,resultantes
dos onus da emissão que se vai fazer".

Ora, senhor Presidente, se apenas com a notícia de haver
.Ido regulamentado o decreto, tão grave baixa se manifes
tou naqueles Utulos, mas quando ainda restava a esperança
d", que esta Assembléia revogasse tão desastrada medida fi
nanceira, qual não será o prejuizo futuro para o valor de
tais títulos, uma vez que a Constituinte, tendo aprovado
todos os atos do Govêrno Provisório, também aprovou o de
creto do reajustamento econÔmico e o seu regulamento?

Sala das Sessões, 15 de Marco de 1934. - João Vil
lasbôas.

Em seguida, é aprovada a ata· da sessão an
tecedente.
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Passa-se á leitura do Expediente.

o Sr. Tomaz Lôbo W Secretário) procede á leitura.
do seguinte

EXPEDIENTE

2

Telegramas:
De Sena Madureira - Presidente Assembléia Nacional

Constituinte - Rio:
Abaixo assinados Associação Beneficente Artista>: Ope

rária, sociedade amparadora agricultores, comerciantes, in
dustriais, funcionários públicos demais habitantes Purús,
intermédio vossência encarecem Assembléia Nacional evitar
aniquilamento Território Acre para o que é mistér se con
verta em lei patriótica emenda ·apresentada Deputado Al
berto Diniz favor restauração regime prefeitural cujos males
satisfazem plenamente imperativos geográficos não impor
tando retrogradar senão melhor adaptação condiz preparo
territ6rio sua futura autonomia. Prevenimos esclarecido es
pírito magna Assembléia que mínima parcela acreanos mo
vidos interesses pessoais pretendem contrariar just.) ideal
povo acreano significando repudiado gesto daqueles tão so
mente perdurar mistificação reforma i920, sacrificou qua
tro então florescentes prefeituras benefício exclusivo uma
única batisou govêrno privilégio Rio Branco que amprega
todos meios não perder injustificada primasia. Povo pu
ruense significa inteiro apóio solidariedade atual govêrno
revolucionário disposto continuar cooperar grande obra re
construção amada pátria respeitosas saudações. (Seguem-se
assinaturas) •

De Brasília - Presidente Assembléia Nacional Consti
tuinte:

N6s abaixo assinados funcionários públicos, negociantes,
operários, agricultores empregados gôzo direitos civis resi
dentes nesta cidade e arredores, convictos 6timo resultado
dará, convertido em realidade projeto digníssimo repre
sentante povo acreano, Alberto Diniz, divisão territót'Ío em
prefeituras, hipotecamos franca sinceramente e rogando
vossência gentileza dar conhecimento nosso apóio demais no
bres Constituintes, a quem pedimos sua preciosa atenção pa
trocínio projeto Diniz que traduz patriótico desejo todos ci
dadãos aspiram progresso futuro Acre. É natural projeto
nosso representante desagrade município Rio Branco, único
regiamente beneficiado regime atual, vivendo demai;; muni
cipios presentemente minguados recursos, quando regime
prefeitura estabelecerá perfeita igualdade divisão verba 1'8
vivendo assim novo surto único desenvolvimento. conjunto,
todo Territ6rio. Atenciosas saudações. - (Seguem-se mui
tas assinaturas) •

De Xapuri - Presidente Assembléia Nacional Consti-
tuinte - Rio: -

Município Xapurí vibra. entusiasmo apoiando hipote
cando absoluta solidariedade eminente Deputado Alberto
Diniz projeto divisão Território Acre cinco prefeituras mu
nicipais constituidas atuais einco municípios acÓrdo situa
ção geográfica facilidade adroin~stracão virtude govêrno ge-
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ral beneficiar somente município capital constituir falên
cia demais municípios. Discurso proferido Deputado Diniz
constitue expressão verdade consultando interesse geral ter
ritório. Deputados Acre foram eleitos grande maioria sem
pre pugnou regime prefeitural. Tomamos liberdade rogar
vossência transmita benemérna Assembléia nossos ideais
manifestados preclaro Deputado Diniz intérprete laborioso
povo acreano. H"'l"!,"itosas sauda~ões. (Seguem-se muitas
.assinaturas) .

- Á COmi6$~(; Constitucional.

3

Vem á Mesa e é lida. a seguinte

DECLARACÃO DE VOTO

Por motivo de moléstia, não compareci ás sessões de i 1
do corrent.e para cã, pelo que deixei de assinar a d2claracão
que a bancada da Chapa única fez, no dia i3, ao votar favo
ravelmente um requerimento que pleiteava fosse destacado
do projeto de Constituição o art. 14, como o seu parágrafo
único, das Disposições Transitórias, e de que em seguida
votando pela aprovação em globo do mesmo substitutivo
cumpria apenas uma obrigação regimental, sem prejuízo do
seu direito de renovar oportunamente as emendas que ofe
recera e não foram acolhidas pela ilustre Comissão dos 26,
e de apresentar outras que se fizessem necessáriail, decla
rando ainda, expressamente, que discordava de· pretendido
julgamento sem prévia análise e discussão, de todos os atos
do Govêrno Discricionário.

O meu ponto de vista é o mesmo ,já externado, assim,
pelos nobres colegas que igualmente traduziram o meu pen
samento, quando, ontem apresentaram uma emenda para
que. entre as Disposições Transit6rias, figurasse a concessão
da anistia ampla a todos quantos tenham cometido crimes
políticos até a presente data, bem como sejam reintegrados
em seus cargos, os funcionários demitidos, removidos, pos
tos em disponibilidade ou compulsoriamente aposentados eIO
consequência da l'evolução paulista de 1932, - medidas aliás,
já tentadas pela bancada bandeirante na discussão do Regi
mento Interno e que constam, também, das primeiras emen
das que ofereceu ao anteprojeto da Constituicão.

Desejo, portanto, que fique consignado na ata de nossos
trabalhos que sou solidário com aquelas atitudes dos meus
ilustres companheiros de representação.

Sala das Sessões, em 15 de Março de 1934. - Antonio
Carlos de Abreu Sodré.

4

o Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente.
Acha-se sobre a mesa e vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

Requeremos que se consigne na Ata da Sessão de hoje
um voto de pesar pelo falecimento do Dr. Francisco da
Campos Valladares, ilustre brasileiro que, durante várias le
gislaturas emprestou o brilho· de seu talento e de sua cu!-
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tura á Camara' dos Deputados, como representante de Minas
Gerais.

'Sala das Sessões, n de Março de 19-34.- Polycarpo
Viotti. - Levindo Coelho. - Carneiro de Rezende. 
Furtado de Menezes. - Daniel de Carvalho. - Christiano
Machado. - Valdomiro Magalhães. - P. Matta Machado.
- Vieira Marques. - Simão da Cunha. - Bias Fortes.
Delfim Moreira. - Martins Soares. - Pedro Alei:co.

Aprovado.
O Sr. Presidente - De acôrdo com o Regimento, 'YaÍ se

passar á Ordem do dia. (.~ausa.).

Comparecem mais os Srs.:
Alfredo da Mata, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho,

Joaquim Magalhães, Lino Machado, Carlos Reis, Agenor Mon
te, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Valdemar Falcão, Leão
Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Jeová Mota, João Alberto,
Souto Filho, Solano da Cunha, Mário Domingues, Augusto
Cavalcanti, Alde Sampaio, Humberto Moura, Góis Monteiro,
Izidro Vasconcelos, Sampaio Costa, Augusto Leite, Deodato
Maia, Marques dos Reis, Pr-isco Paraiso, Clemente Mariani,
Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Medeiros Neto, Edgard San
ches, Alfredo Mascarenhas, Atila Amaral, Homero Pires, Gi
leno Amado, Paulo Filho, Arnold Silva, Lauro Passos, Carlos
Lindenberg, Henrique Dodsworth, Rui Santiago, Miguel Cou
to, Pereira Carneiro, João Guimarães, César Tinoco, Alípio
Costallat, Acúrcio Torres, Oscar Weinschenck, Gwyer de
Azevedo, Fábio Sodré, Cardoso de Melo, Melo Franco, Ribeiro
Junqueira, Negrão de Lima, Gabriel Passos, Delfim Moreira,
Odilon Braga, Simão da Cunha, João Penido, Policarpo Viotti,
Valdomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Bueno Brandão,
Plínio Correia de Oliveira, José Carlos, Rodrigues Alves,
Mário Whately, Vergueiro César, Zoroastro Gouveia, Carlota
Queiroz, Abreu Sodré, Cardoso de Melo Neto, Henrique Bay
ma, José Honorato, Generoso Ponce, A1fredo Pacheco, Fran
cisco Vilanova, Plínio Tourinho, Lacerda Pinto, Idálio Sar
denberg, Adolfo Konder, Simões Lopes, João Simplicio, Pedro
Vergara, c Raul Bittencourt, Cunha Vasconcelos, Acir Me
deiros, Antônio Rodrigues, Antônio Pennafort, Sebastião de
Oliveira, Edwald PossoIo, Eugênio Monteiro de Barros,
Mário Manhães, Mílton Carvalho, Augusto Corsino, João Pi
nheiro, Horacio Lafer, Pedro Rache, Alexandre Siciliano,
Euvaldo Lodi, Mário Ramos, Gastão de Brito, Roberto Si
monsen, Davi Meinicke, Morais P~iva, Nogueira Penido.(i07).

Deixaram de comparecer os Srs.:
Luiz TireIli, Freire de Andrade, Alberto RoseIli, Veloso

Borges, Negreiros Falcão, Lauro Santos, Jones R.ocha, Ama
ral Peixoto, Olegário Mariano, Prado Xelly, Soares Filho,
Pandiá Calógeras, Josê Alkmim, Aleixo Paraguassú, Campos
do Amaral, Guarací Silveira, Maurício Cardoso, Assiz Brasil,
Armando Laidner, Valter Gosling, Oliveira Passo!, Levl Car
neiro (21).

ORDEM DO DIA

5

Continuação da discussão do projeto n. i, de
1934. (Substitutivo. ConstitucionaL - 2& Sessão.)
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o Sr. Presidente - Entra em discussão o projeto.
Vêm á Mesa. são apoiadas e enviadas á Co

missão Constitucional as
EMENDAS DE NS. 17 A 31

6
O Sr. Presidente - Tem a palavra o primeiro orador

inscripto, que é o Sr. Carlos Maximiliano.
O Sr. Carlos Maximiliano - Sr. Presidente, em um re

quinte de consideração e gentileza, a Assembléia elegeu a
Comissão dos 26 e, por votação sem precedentes, tocando as
raias da unanim::dade, aprovou em globo o projeto elabora
do, reservando-se a tarefa meritória de o aprimorar e com
pletar.

Correspondo a tanta bondade, com me apressar a tra
zer o público testemunho do nosso reconhecimento e fazer
um como relat6rio oral das conclusões vitoriosas.

Naturalmente, o projeto se ressente de imperfeições; é
obra de homens, não de sêres divinos. aureolados de luz
sobrenatural. Tudo fizeram, porém, os 26 para o apresen
tar o menos eivado possivel de falhas graves.

Fomos sinceros, impessoais, desapaixonados.
Durante 50 dias, sob temperatura abrassadOra, de 34

a 38° á sombra, nos empenhámos em conciliar, convencer,
corrigir. Formidavel tarefa, insano labor!

Raros se mantêm no meio têrmo. poucos apreendem na
sua complexidade os problemas e sugerem soluções práticas.
A maioria ocupa a extrema esquerda ou a extrema direita.
Deliciam-se êstes com as melodias semelhantes á Belle au
Bois Dormant, antiga e suave, que lhes embalára a meni
nice; aquêles preferem as audácias de um neo-vagnerismo.
compreensível e exequivel daqui a 50 anos, como toda mú
sica do futuro; de outra parte, somos atordoados pelo jaz:
band do interêsse pessoal, regional ou de seita; no meio
de toda a desordem de sons, percorre as filas de executan
tes, de sobrecenho carregado, em l•.titude de quem não tarda
a apunbalar o presidencialismo, brilhante filho da terra do
meu pai, do respeitável e respeitado Pernambuco.

Muita gente, culta e bem intencionada, porfia em conver
ter o Brasil numa ilha de Robinson, espera que só aquí não
penetrem os postulados que avassalaram a França e a Amé
rica. A evolução é uma lei, e lei incoercível.

Podem construir, de pedra e cimento, orgulhosas lOrres
de Babel; s6 aumentam a confusão; o dilúvio há de vir.

Somos, pela raça, pela índole, pela educação e pelas pre
ferências de leitura, fanáticos de verbalismo. A última
coisa que se faz numa lei, é a redação. É o trabalho do re
lator geral, que aprimóra, no derradeiro momento, a obra
comum.

Pois, sObre isso, desencadeou, implacável, toda a onda
da crítica.

O fato não é sem precedentes. Quando se cogitou de
dotar o país de. um Código Civil, o Ministro da Justiça, ho
mem prático e conhecedor do meio em que laborava, apo
derou-se do projeto e foi confiá-lo a um gramático de no
meada. Inútil o esforço; porquê, mal a obra formidável de
Clovis Bevilaqua veio á luz, desandaram todos os gramaticó
grafos e seus aliados, unicamente sObre a forma do traba
lho extraordinário do grande Mestre.
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Forçado pelo meu anseio de comentar o Livro IV do Có
digo Civil, li atentamente os Anais do Congresso, na parte
relativa ao meu objetivo. A minha tristeza foi profunda. É
raro o comentário elucidativo do sentido, do amago dos pre
ceitos, da finalidade das regras. Versam as observações sO
bre a linguagem, quasi s6 á linguagem se referem; é o mal
dito verbalismo, que se faz sentir, pâgina por página .

. Quanto ao projeto elaborado no Itamarati, á última
hora um vento de demolição reduziu tudo a frangálbos; e
acharam., então, que, entregando aquêle monte de cácos a
um gramático célebre, êle apareceria â face do mundo des
lumbrando os coevos, honrando a brasilidade.

O gramático ilustre foi o único que aproveitou; nunca
êle deu lições tão caras; por riõVe emendas, recebeu réis
10:000$000; o projeto não veiu a nós escoimado de defeitos;
ao contrário, até hoje nem os seus autores ousaram defen
dê-lo.

Agora, de Lodos os lados, o que se discute, é a redação
do artigo 4°, a linguagem do artigo 5°, o nome que se deu
a êste instituto, a denominação que se preferiu para aquêle,
e mais nada. quasi nada mais.

O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. permite um aparte?
O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Todos que V. Ex.

queira dar.
O SR: ARRUDA l!~ALCÃo - Ainda se lamenta que o pro

jeto tenha voltado agora á América do Norte, para buscar
aquilo que em 91 foi desprezado; a redução do número de
Senadores, a eleição do Presidente da República por um
corpo de eleitores especiais, o feitio da Suprema COrte, os
tribunais cc circuito, tudo aquilo que, em 91, acharam se
cundário e recusado e que aquêles outros que contestam a
c6pia, foram completar.

O SR. CUNHA. VASCONCELOS - E era onde deviam mes
mo ir ~uscar o exemplo.

O SR. ARRUDA FALCÃO - E ainda, se V. Ex. permite.••
O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Lembro que o meu

tempo é muito curto e a hora é marcada.
O SR• .ARRUDA FALCÃO - V. Ex. goza de privilégio.
O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Mas o llustre colega

está fazendo um discurso paralélo ao meu.
O SR. ARRUDA FALCÃo - O que mais se lamenta é que,

tendo-se ido buscar ali tudo que era dispensável, não se
tenha adotado a organização dos Estados, que tanta falta
DOS faz.

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Sr. Presidé~te, ao
elaborar um código supremo, o nosso cuidado mais instante
estava naturalmente no âmbito da técnica.

Esta Constituição, como a de todos os povos, logo depois
de publicada, será transcrita, divulgada, vulgarisada pelas
revistas do mundo inteiro•••

O SR. ARaUDA FALCÃo - Mas será usada somente no
Brasil.

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - ••• e esta lembrança
me dava uma preocupação terrível.

O SR. ARRUDA FALCÃO - E que V. Ex. devia preocupar
se. antes de tudo, com o Brasil.

O SR. CARLOS :MAXIMILIANO - Os outros povos estão
acostumados,-:com, injustiça suprema, a pensar que somos
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ainda um conjunto de tupinambás de casaca; de maneira
que, se aparecer, agora, um estatuto magno eivado de re
grinhas, de defeitos de técnica, há de haver no mundo in
teiro um sorriso de desprêso, ante a suspeita de que se con
firma o conceito injusto e generalisado que, fora do Brasil.
em grande parte por culpa dos próprios brasileiros, se faz
a nosso respeito.

Por isso a Comissão dos 26, aparentemente desatenta a
reclamos dêste ou daquele grupo, precipuamente teve o cui
dado de evitar que enchessem a Constituição de regras, que
a deformassem.••

O SR.. ARR.UDA FAL.cÃo - Foi. o que fizeram; permita
V. Ex. que se declare.

O SR.. C.-\R.LOS MAXIMILL.-\NO - ••• que a compro
metessem e que nos envergonhassem perante os especialis
tas, perante a ciência de todo o mundo.

Por isso, eu, daqui desta tribuna, medindo bem minha
responsab ílidade, faço aOs cOIDllanheiros que me honraram
com a sua confiança, êste apêlo supremo - dirigido, não só
aos Deputados, como, muito mais do que a êles, a tOdos os
concidadãos ~ neste momento grave da vida nacional, se
jamos menos políticos e mais brasileirosl (Muito bem).

Com essa preocupacão da técnica, quando se tratou da
limitação da propriedade, nós apenas cuidámos da desapro
priação por utilidade pública. Explodiu logo a cl'ilica su
perficial, dizendo que olvidáramos outro caso de maior 1'e
levancia, o da nece~sidade pública. Como de certo êsses cri
ticos, l:!lJe pOlJCO estudam e mu.ito deblateram, encontraram,
numa roda semelhante, aplausC)s, correram. ainda a pagar, á
sua custa, nas grandes folbas, a repetiçã.o do seu absurdo.

A distincão enhe desaproDri::u;ão por necessidade e por
utilidade pública fOi um êrro de téClnica da lei de 9 de Se
tembro de 1826 e, impensadamente, os relatores da t;onsti
tuição de 91 reproduziram essa .falha, o que Obrigou todos
os legisladores ordinários post.eriores a distinguir, na lei
comum, entre uma e outra espécie. .

Sem embargo. um dos melhores lh,,-os <Dle ve1."sam &.
matéria, do DI'. SolidOnio Leite, já. assevera seI' cOntrál'ia
a Juutnna a distinção estabelecida, e um dos maiores civi
listas do Brasil, o Conselheiro Lafayette, embora esc1."evendo
sob o regime da lei de 1.826, fala em desapropriação por
utilidade pública, não alude á necessidade.

O Sr. Viveiros de Castro. no seu livro sObre Direito
Administrativo, em que comete confusões de métOdo, ora
dando seus próprios dizeres, ora transcrevendo, como seus,
trechos de leis, todas as vezes em que fala por conta pr6pria
só se refere á utilidade pública.

O SR. PEREIRA LYR..-\ - A utilidade pública é cOI2lpreen
aível da necessidade pública.

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Exatamente. O Pro
fessor Aarão Reis, no seu trabalho de Direito Administrativo,
n. 447, leciona:

"De dia para dia.. mais difícil vai se tornando
firmar e fixar distin~ão nítida entre o que seia neces
cidade pública e o que seja meramente utilidade pú.
blica, embora tenha o art. 72 da vigente Constituição
Federal, insistido, inadvertidamente, em tão "eródia,
quanto descabida, distinção".
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Ensina Perfecto Araya - Comentârio á la ConstitucióD,
vol. I, p. 250:

"Entre estas dos frases, empleadas en el lenguaje
juridico, nosotres hemos elegido, como la mas apro
priada, la de Utüidad; que no presenta los inconvenien
tes que oferece la que estabelece como condición la
Necesidad, porque, siendo esta divisible en absoluta
y relativa, podrian originarse cuestiones en su apre
oiaci6o, no obstante que siempre debe entenderss que,
cuando se habla de necesidad, SE DÁ A ESTE TER
MINO EL MISMO SIGNIFlGAD QUE EL DE UTILI
DAD.-

Se quisermos ver os tratados especiais estrangeiros, de
Sabattier, Lalleau, Oviedo e Sabbatini; todos os livros de Di
reito Administrativo escritos fora do Brasil, não encontra
remos um s6 que estabeleça essa distinção. Daqui, eu con-

"Cito os críticos apressados, a me apontarem um só autor que,
fóra do Brasil, tenha sustentado a doutrina, por êles defen
dida com tanto calor, profundã, radicalmente errada.

O SR. CARDoso DE MELO NETO - V. Ex. dá licença para
um aparte? Como discípulo dirigindo-se ao mestre, direi a
V. Ex. que a maioria dos autores de direito administrativo,
ainda nos tempos modernos, fazem a distinção nítida entre
necessidade e utilidade pública.

O SR. CARLOS M.AXIMILIANO - V. Ex. dirá os nomes
desses autores.

O SR. CARDoso DB MELO NETO - A necessidade á a ati
vidade jurídica do Estado; a utilidade á a atividade social do
Estado.

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Quais são êsses au-
tores!

O SR. CARDoso DE MELO NETO - Todos os autores.
O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Mas quais são?
O SR. CARDoso DE MELO NETO - No momento, não me

recordo.
O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Pois eu me recordo de

muitos e citei diversos que pensam de modo contrário.
O SR. CARDoso DE MELO NETO - Em Direito Administra

tivo, considera-se matéria pacífica a distinoão entre necessi
dade e utilidade pública.

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Assim se pronunciam
autores brasileiros, baseados na lei de 26 ou comentando a
Constituição de 91 e preceitos ordinários, da mesma decor·
rentes; e só.

A Oonstituicão do Vaticano tem o seguinte preambulo:

"Pio XI P. P. - Por nossa própria 'Vontade e
com todo o conhecimento, na plenitude de nossa so
berana autoridade, temos ordenado e ordenamos o que
se segue, para ser observado como lei do Estado."

Por que o sábio chefe da cristandade não publicou a
Constituição em D.,~m~ de Deus?

O SR. PLÍNIo CORREIA DE OLlVKIRÁ - Porquê exerce a au
toridade suprema.
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O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Não se precipit6: che
garei lá. Era contrário á técnica. S. Santidade, quando fala
em assuntos religiosos, sobretudo ao definir dogmas, expri
me-se em nome de Deus; porém, quando promulga normas
positivas, fala em seu próprio nome, porquê é um rei.

O SR. PLÍNIO CORREIA DE OLIVEIRA - V. Ex:. dá licença
para um aparte?

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Já sei que vão cair
todos em cima de mim. (Risos.)

Fosse êle chefe de uma república democrática, falaria
em nome do povo, com o pensamento nos destinos e na glória
da pátria e na felicidade de seus cidadãos. (Muito bem.)

O SR. AUGUSTO VIEGAS - Todos aqui representam a.
Nação, e se todos se voltam contra V. Ex., é porquê querem
o nome de Deus no preambulo da Constituição, é porquê as
sim o quer a própria Nação.

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - A Áustria é um dos
países mais genuinamente católicos do mundo, a tal ponto
que o seu soberano gozava da prerrogativa fantástica de ve
tar a escolha do sumo pontífica.

O SR. ADROALDO COSTA - Foi revogada.
O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Foi revogada depois;

mas existia.
Essa :prerrogativa era de tal fôrça que foi necessá.rio ná\)

eleger o cardeal Rampo!a, a mais brilhante figura do Sacro
Colégio e uma das inteligências mais iluminadas do universo,
para evitar o veto do Imperador da Áustria.

A Áustria. entretanto, não promulgou a sua Constituição
em nome de Deus, porquê um católico que era um grande
técnico, que o professor Barthelemy e o vosso querido
Guetzevich chamaram de "maior sumidade em díreito cons
titucional do mundo", - Rans Kelse:n - achou que não se
ria técnico.

O SR. PLíNIO CORREIA DE OLIVEIRA - V. ~x. dá licellça.
parrt um aparte"!

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Já sei o que V. Ex.
vai dizer.

As repúblicas do Pacífico a que me referi, com inJust~r;:l.

no seio da Comissão dos 26; aquelas duas repúblicas, l'e1'or
mando ~ua Constitui{)ão, retiraram a invocação. Por que
mudaram de religião? Nüo mudaram. Porquê era cOnlr:l a
técnica.

(Trocam-se apartes. O Sr. Presidente reclama atenção.)
Replicam-me invocando a Constituição polaca.

Compreende V. Ex.• Sr. Presidente, que é preciso ter
muito amor ao Brasil, para avaliar a profundidade da minha
magna: timbram, no século vinte, em matéria de sociologia
jurídica, em filiar a nossa cultura á escola polaca.

O SR. ARRUDA FALCÃo - Os patriõtas brasileiros de
1817 redigiram seus documentos com a fórmula em nome
de Deus.

O SR. PLiNIO CORREIA 'DE. OLIVEIRA - A sociologia Jurí
dica brasileira não pode ser tutelada pela de qualquer outra
país. Deve ser independente, deve atender ás suas própri8.3
necessidades.
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O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Mudemos de assunto
antes que a irritação de alguns ouvintes leve a rumo errado
o debate.

O SR. ADROALDo COSTA - O próprio partido de V. Ex.
assinou a emenda.

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - O aparte de V. Ex.
evidencia que somos uma bancada de homens livres; ne
nhum é - Maria "Vai com as outras. Lembrarei a V. Ex.
que no dia seguinte ao em qUe a Comissão dos 26 repeliu
a emenda, encontrei-me com o General Flores da Cunha, o
qual me declarou ter recebido a visita de um enviado de
S. Eminência o Cardeal; êste lhe mandava pedir para man
ter o apôio, que êle garantira, ás exigências religiosas míni
mas. ~le, porém, objetou que apenas eu já havia votado
contra a emenda relativa a decretar a Constituição em nome
de Deus, voto que o General aprovava; e o enviado do Cardeal
observou ao General Flores da Cunha, que me comunicou
meia hora depois, não ter Sua Eminência tomado parte al
guma nessa iniciativa, que achava um exagero.

O SR. BrAS FORTES - Logo, não é a igreja, mas a de
mocracia, em nome dos sentimentos católicos do povo bra
sileiro.

O SR. CARLOS MA.....UMILIANO - Pela argumentação
de VV. EEx., s6 há uns três ou quatro países católicos no
mundo, sendo o resto ateu. Se votar, como votei, importa em
não ser católico, não há mais de quatro países católicos no
universo.

O SR. AUGUSTO VIEGAS - Há homens ateus; mas não bá
povos ateus.

O SR. CARLOS MAXIMn.IANO - Trata-se de uma
questão de técnica. e não de religião. (Trocam-se inúmeros
apartes.)

Devo esclarecer que me não estou ocupando com a
emenda última, para a qual o nosso brilhante colega Dr. Má
rio Ramos, educado, tolerante e culto, colheu uma centena
de assinal.uras; refiro-me a outra, anterior, rejeitada pelos
26, cuja conduta acertada eu defendo agora. O fato dos :ld
versários da nossa orientação científica mudarem a redação,
procurarem ladear a dificuldade, importa no implicito re-.
conheciment.o do acêrto do nosso voto.

Outra prova de estar do .nosso lado a melhor doutrina
ressalta do contraste entre o meu bom humor cristão e o
vozerio tumultuário dos opositores; eu argumento; êles bra
dam; ora, quem porfia em abafar a lógica por meio de gri
tos, rende a maior homenagem á indestrutibilidade da tese
contrária. (Trocam-se numerosos apartes.)

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar (18 lfmpano$) 
Atençãol Está com a palavra o Sr. Deputado Carlos :Maxi
miliano, que acaba de declarar que vai mudar de assunto.
(Riso.)

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - V. Ex. tem razão.
Vou mesmo mudar de assunto.

O SR. MÁRIo RAMos - V. Ex. dã licença para um
aparte? Chego ao recinto neste instante, não pude ouvir,
pois, as considerações de V. Ex. Desejo dizer, entretanto.
com toda a fé em Deus, que a iniciativa foi exclusivamente
minha. em seguida~·apõiada pelos nobres colegas AugustQ
de Lima e Arruda Camara e por todos que assinam a emen-
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da. Somos por ela os únicos responsáveis; S. Eminência o
Sr. Cardeal, não foi consultado, mas não creio que nos de
saprove. A iniciativa nasceu e floresceu nos sentimentos
desta Assembléia.

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - O Sr. Presidente li
deu ordem para mudar de assunto••• (Riso.)

Disseram, Sr. Presidente, que a Comissão dos 26 aban
donou em absoluto o trabalho elaborado pela Subcomissão
Constitucional.

Do exame a que vou proceder ,dos capitulos mais im
portantes do nosso projeto, verá V. Ex. que a nossa obra
se norteou em sentido exatamente oposto. Nem podia, em
primeiro lugar, a minha autoridade, se acaso fosse eu ma
guado, tornar-se suficiente para levar em mãu rumo 25 bri
lhantes companheiros; mas eu pr6prio, quando abandonei a
Comissão. do Itamaratí, O fiz, como em todos os atos de mi
nha vida, em atitude, como sempre, franca, desassombrada;
escrevi e publiquei as razões do meu dissídio; não me re
belei contra o trabalho da Subcomissão; ao contrário, corri
em sua defesa, reagi· contra as mutilações fascistas, inda-
fendidas e indefensáveis, que a obra benemérita sofreu na
hora derradeira.

O que está no projeto dos 26, é, sob muitos aspectos,
Im parte nuclear, o que no Itamaratf prevaleceu.

De propósito, e em legítima defesa, insiro neste dis
~urso a missiva tradutora da minha revolta:

"Rio. 30 de Outubro de 1933.
EXInO. Sr. Dr. Afranio de Melo Franco. Sauda

ções atenciosas.
Convocado para uma reunião de toda a Comissão

Especial, de que V. Ex. é Presidente, cúrilpre-me enu
merar os motivos pelos quais deixo de comparecer.

Ao inaugurar os trabalhos da grande Comissão
Elaboradora do Projeto de Constituição Brasileira, o
Exmo. Sr. Ministro da Justiça houve por bem distin
guir-me com as funções de relator geral, cujo trabalho
seria precisamente coordenar a matéria votada. Entre
tanto, nomearam uma comissão de três membros, para
fazer este serviço. Conformei-me; porquê eu era um
dos três, V. Ex. outro, e a proposta foi apresentad:i,
em plenário, com toda deferência e explicações corte
zes.

Transcorreram semanas sObre semanas, e eu nunca
fui convocado para coisa alguma. Meses depois, come
çaram a murmurar que um dos três estava agindo,
munido de carta branca, refundindo, á vontade, o es
boco concluído, desprezando sugestões vencedoras, al
terando, na substancia, o projeto da Comissão Especial.
Inclinado á bondade, e á confianca nos amigos, despre
zei a notícia; porém, esta se avolumava, grangeava apa
rencia de verdade.

Emfim, um jornal honesto pOs a nú o mistério in
tegral: o que me parecêra atoarda, constituia verdade
inconcussa.

Passei a investigar, com o tato de pesquíza discre
ta, próprio de quem fOra jornalista militante. Soube
que, dêsde o preambulo, muito discutido pela comissão e
trabalhosamente elaborado, tudo sofrera alterações
~icais. O transformador como que se oomprazia em
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maravilhar, com um luxo de tll'biLdlJ. os modestos. po
rém arb'1ltos, trabalhadores da Imprensa Nacional. p~~

netrando ali cada dia e substituindo até o que êle pró
prio escrevêra. Por exemplo: negára autonomia ime
diata ao Distrito l<'ederal; concedeu-a depois e noticiou
nas folhas a iniciativa; por fim, volveu a negar. -

Assim. pois, a Constituinte não mais terá como
'roteiro um trabalho coletivo; porém, com certeza, um
modêlo de liberalismo e progresso; pois é obra pessoal
do único homem que, em 40 anos de Repúhlica, nest~

pais de perdão e da bondade. se levantou na Camara
para impedir a marcha de um projeto de anistia a
rebeldes I

Sábado, á tarde, voltava eu á casa, levando nalma
tremE'nria desilução dos homens, quando me entrE'ga
ram da parte de V. Ex., o projeto pronto; não sim
plesmente escrito, porém, impresso em folheto defini
tivo. Acompanhava-o breve convite para a reunião
plenária da Comissão Especial, hoje ás 15 horas.

Completava-se, com uma displicencia gracial, a
desconsideração atrós.

Dizem-me que se não visou desrespeitar-me; po
rém criar benemerência para o novo relator e assi.m,
propiciar argumenlos para o favorecer com o decreto
de nomeação dos membros da Comissão Especial para
Deputado á Constituinte.

Ao predileto, cujos talentos e virtudes nem o elei
torado popular, nem o de classe reconhecell e exaltou,
o engenho e a argúcia diplomatica de V. Ex. não
vislumbraram outro meio de salvar do ostracismo se
não ferindo asperamente os melindres do Sr. Ministro
.da Viação, com permitir que se eliminasse do pream
bulo o trecho por S. Ex~ proposto, defendido com vi
gõr e unanimemente aceito; do Sr. Ministro da Justi
ça, com atirar ás urtigas a nomeação do relator ~eral

feita por S. Ex.; da Comissão inteira, com outorgar a al
guem carta branca para alterar, na essencia, não apEl
nas quanto á forma, o seu trabalho de meses, redu
zindo-a, de fato, áquílo que impropriamente lhe cha
maram - sub-comissão; e de mim, que lhe dei semprE:
todas as provas de apreço e estima pessoal I

Jámais colaborarei no plano de V. Ex.; peado me
sinto, pela minha responsabilidade técnica, e, sobretu
do, pela de amigo dedicado e grato do Chefe do Poder
Público.

Alguns dit.adores realizaram simulacro de eleições;
porém, nomear Deputados é idéia cerebrina, qUA' n~m
a Lucifer ocorreria, levaria o rubôr até ás faces mar
m6reas da estátua de Aristóteles e deixa estarrecidos,
boquiabertos, transidos de espanto, os admiradores da
eultura de vossa excelência.

O Govêrno Provisório, com superior critério, im
pediu que entrassem na Constituinte, pela porta larga

, da eleição popular, 8 dos 14 membros da Comissão Es
pecial; e V. Ex. porfia em atir1!..r lá dentro, pela janela,
os mesmos 8 e mais 3! Proíbe-se o povo de votar
num homem, para legislador; nomeia-se o mesmo ho
mem, para exercer a mesma função I Um candidato
requesta sufr~ios",duasvezes e é duas vezes derrota
do; o govêrno substitue-se ao eleitorado popular e ao
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de classes, e empurra, por um decreto, aquele cidadão
para dentro da Camara.

Com que autoridaDe aqueles ~ i lntrusos intervi
riam em debates calorosos, quiçã violentos'?

Logo que divulgaram a nova da convocação de
parlamentares sem diploma, chegou aos meus ouvidos
a confortadora certeza de que os integérrimos Artur
Ribeiro e Prudente de Morais não assentiriam em au
ferir proventos, nem honras próprias de mandatários
de um povo que a nenhum dos dois elegeu.

De certo, êste belo exemplo terá imitadores entre
os membros, probos e dignos da Oomissão Especial.
Ora eu, amigo e consultor do govêrno. não posso, com
o meu silêncio sequer, incorrer em indulgência culpo
sa; expÔ-lo ao vexame de ter um ato seu repelido, com
altivez, por aqueles pr6prios que êle pretendeu dis
tinguir; tomado como usurpação nefanda, achincalhe
á Assembléia Constituinte e á soberania popular.

Pelas razões expostas, apresento despedidas aos
'Preclaros membros da Comissão Especial e agradeço a
deferência e as provas de estima que me prodigaliza
ram sempre.

Abandono aquele cenáculo de inteletuais, de fronte
el'gUida, como ali entrei.

Ninguém mais do que eu deplora êste inoidente;
pois detesto rompimentos dramáticos, o ruido, o es..
candalo. Todos me conhecem como homem sereno, to
lerante, conciliador; embora enérgico e digno. Eyito,
quanto posso, magoar o próximo; tudo, porém, tem li..
I:l1ites. Os golpes que desfiro, dóem mais em mim pró
prio do que no adversário, no inferior castigado, ou no
pretendente contra o qual opino; sangra-me o coração;
ali não há lugar parr. o adio, a perfidia, a duplicidade,
a vingança; mas é impossivel traIlsigir em CI'Jestões
de dignidade ou dever; o meu carâter não muda: a
~spinha ainda é rija, não dobra facilmente. Vergará
uma vez, para cair no túmulo. Subscrevo-me, com
acatamento, de V. Ex. patricio at.o - Carlos Maximi
liano."

Sabe V. Ex., Sr. Presidente, um dos eminentes membros
da Subcomissão, nomeado para elaborar o capítulo refeNnte
ás rendas. que o que ali aJ;lareceu e foi aprovado preliminar
mente, não se distancia muito do estipulado no projeto de
Constituição. Conservou-se o mais possível. O sistema tra
dicional foi escoimado de alguns defeitos que a experiência
puzéra em relevo, tendo a Comissão procurado evitar os cbo
ques de interesses em torno de um assunto gravissimo, o
mais debatido na Constituição de 91.

A última hora, nas derradeiras sessões, desorganizaram
todo o sistema. Ao passo que, ali, se estabelecia a extinção
gradual do impostCl de eXIlortação, cientificamente condenado,
os mutiladores o restabeleceram na integra, para o arrancar
á economia Egtadual e incluir na Federal; e, em compensação,
davam a migalha de uma Ilarte do imposto sObre a renda.
que absolutamente não CDmpenS3ya .êsse desfalque nos cré
ditos dos Estados. (Muito bem.)

Nós, portanto, longe ne combater a obra do Itamaratt. a
!'estabelecemos em' sua parta nuclear, que foi aprovada, de
pois de devido exame, em sessões repetidas, com a colabora
cão de espÚ'itos brilhantes e especialistas do valor de V. Ex..
Sr. Presidente.
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Por aí se tem dito que nOSsa fórmula empobrece os Es

tados. Até 1936, os Estados arrecadarão todos os impostos que
tinham até &gora e, mais, os de vendas mercantis, ampliado
para toda a espécie de vendas.

Depois, gradativamente, irão reduzindo o imposto de ex
portação e os cobrados cumulativamente. O povo, aliviado
destes tributos, poderá suportar um aumento nos que restam.

É preciso dizer, Sr. Presidente, que isso de finanças ê
uma especialidade rara. Nesta Assembléia, onde se encontram
os mais brilhantes espíritos, talvez não haja mais de 12 a 15
especialistas; e nenhum dêles negará a cultura e a compe
tência dos Srs. Sampaio Correia e Cincinato Braga. (Muito
bem.) Pois foi a S8. EE:s:. que a presidência da Comissão
dos 26 confiou a elaboração dessa matéria. ~les não impro
vizaram coisa alguma; acumularam estatísticas sÔbre esta
tísticas, algarismos que encheram páginas de jornais e, depois
de um labor insano e profícuo, chegaram a uma fórmula
conciliadora, que pode não ser perfeita, mas, ao menos, me
rece todo o respeito que se dclve tributar a um trabalho inte
ligente, exaustivo e patriótico. (Muito bem.)

O SR. NEREU RAMos - E feito com espírito nacional.
O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Apoiado, muito bem.
Queixaram-se de que não ouço os apartes; no entanto,

como vêm, até os aplaudo. (R.isos. )
Nas primeiras sessões da Comissão predominava, ali, a

preocupação de se instituir um corpo de técnicos, afim de
racionalizar a obra legislativa e garantir a continuidade na
administração. Foi, então, aprovado um esquema de projeto
em que aparecia o Conselho Supremo e, pelo voto da quasi
unanimidade - lembro-me de que apenas V. Ex., Sr. Presi
dente, e o brilhante Ministro Artur Ribeiro divergiram 
pelo voto da quasi unanimidade não se incluiu nêsse esquema
o Senado.

Ia-se, portanto, criar êsse corpo técDico, que existe em
quasi todas as consLituicões modernas, coro variantes de 01'
ganizacã.o e competência. Depois, resolveram restabelecer o
Senado. Dominados pelo horror da responsabilidade, porém,
em vez de agir de fronte erguida, de insLituir segunda Ca
mara. enxertaram-na á ilharga do Conselho Nacional; esta
beleceram cumprir a cada Estado eleger um membro do
Conselho. Ora, meus Se.nbores, um legislador eleito por Es
tado é, dE. fato. uma garantia da Federacão; é o Senador.

Nunca se viu um tal requinte de ingenuidade, o de pen
sar que, pelo vot.o popular 01.\ de uma assembléia estadual,
e~ portanto, mais ou menos política se pudesse apurar a
competência técnica. Logo. tais cidadãos eram de fato sena
dores,' aos quais se recusava êsse título. Uma vez escorre
gando pela ladeira do êrro, restabeleceram a velha e anti
democrática id'Ha de considerar alguns cidadãos técnicos
por nascimento. (Risos.) Todos aqueles que tivessem ocupado
a presidência da República, ipso facto seriam considerados
técnicos e m;.mbros natos, únicos vitalícios, daquele Conse
lho. (Muito bem).

A· Comissão dos 26 aceitou as duas idéias da Comissão
do Itamaratí, a dc. Conselho Nacional e a da segunda Camara.
garantidora dos direitos dos Estados pequenos; e, revelando
a coragem das próprias convicções. sem medo da responsa
bilidade, criou uma Camaraem separado; não fez o enxerto
absurdo... ' ..
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O SR. ARRUDA FALa.to - V. Ex. dá licenca para UDl
aparte?

O SR. CARLOS MA.X1MILIÀ.~O - V. Ex. não ficanao
zangado... (l1isos~J

O SR. ARRUDA FALCÃO - A zanga s6 podia ser de V. Ex_
que tem muito mais motivos para susceptibilidades. Sou um
obscuro aparteante. A Nação não acolheria be:rn, como técni
cos, por experiéncia dos negócios públicos, aqueles homens
que, por 4 anos a dirigiram?

VÁRIos S1\8. DEPUTADOS - Muitos, porém. dirigiram-na
mal.

O SR. CARLOS MAXIMlLIANO-O nobre Deputado sabe
bem que não posso descer a êste terreno, porquê não Sou de
ferro... (Risos).

O SR. VERGUElRO CÉSAR. - Restabeleceu a função tal
como V. Ex. muito bem àisse; mas devia conservar o nome
de "Senado". de acôrdo com a tradil;ão brasileira.

O SR. CA.l\LOS MA.XIM1LIA.NO - Explico a V. Ex. A
Comissão não restabeleceu integralmente o Senado; porquê.
o não· restabeleceu, apenas teve o cuidado !la criar um corpo
que intel'ferisse, -precipuamente, com iniciativa obrigatória,
Uluitas vezes com autoridade maior. nos assuntos que dis
sessem respeito á viDa dos Estados. Para que se não cOnfun
disse com o Senado, de maior amplitude, verdadeira camara
revisora, ela preferiu unI Dome ac6rde com a idéia que ins
pirara a criação da coletividade; Carnara dos Estados. Esta
camal.'a tinha em vista fazer prevalecer a Fedel'açào, tornar
re%peitáveis o~ sagrad(}s ~i1"eitas àos Estados frqcos ezn face
do PQdet enorme dos fortes na Call1ltra G~ral dl)s ttepres;en~

iabtes. tMttito bem).
ConfundiIldo nas deH.1Jet'acões o~ conselneil'os nomeados

com os eleUo~. extingue-~e a garantia l)el() Sena.do asS;eguxa
da. aos ljlstadCls pequenos; desaparece a igualdade nec~ssária;
pois os primeiros podem ser toàos, ou enl maioria, de Es
tados 8'!'andes, como sucede no Supremo 'rribullal e tlo Tri
bunal de Contas.

A separação entre os técnicos e defensores das prerro
gatiVas locais é indispen.sável.

O Govêrno Provisório, seguindo a esteira do de 1889.
nomeou uma comissão para elabor.ar um projeto de reoi'
ganizacão da 3"ustica. Da mesma, fizeram. parte os Srs. Mi
nistros Bento de Faria, Procurador Geral da República, na
função de Presidente; o Juiz, baje Ministro do Supremo TrI
bunal, Otáv10 'Kelly; o gI'ande advogado e notável juriscon
sulto Miranda Valverde; o Diretor da Faculdade de Direito
do Rio de Janeiro, alta autoridade em ·Processo. o professor
Candido de Oliveira; o ilustre advogado Pereira Braga e o
último de todos (não apoiados gerais), tão mal julgado pelo
ilustre representante õe Pernambuco, - o orador que vos
Ocupa a atenção.

O SR• .A..t\.RUDA FALCÃO - Não apoiado. É uma descon
íiail~a de V. Ex.

O SR. NltREU Rturas - O orador á um dos maiores cons
titUCionalista do Brasil. (Muito bem.)

Depois de meses de trabalho 3.S5íduo e de serem exami
nadas sugestões advindBS de todo o pais, 1'icou a obra con
cluída. Não se limitaram os const"rutoresa imitar, cophr,
traduzir: gizal'am para o Bl'asil leis brasileiras.
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_ Nos. Estados é melhor e mas respeitado juiz da execu
çao o JUIz local. Poderia citar inúmeros casos demonstrativos
dêsse fato,a respeIto de penhoras frustradas. mandados de
prisão jámais cumpridos. etc.

Recordarei um apenas. Certo individuo, de boa famfiia,
porém não de grande impo!·tancia partidária, foi proceilsa
do, por um desfalque, pela Justiça federal. Continuou a ~a
minhar livremente pela capital do Estado, onde se encon
trava nas ruas centrais com o magistrado que o condenara.
Na mesma época, cidadão que prestara relevantes serviços
á política dominante, incorreu em falta semelhante apre
ciável pelo fõro local. Informarlo da condenacão, tentou fu
gir sem demora; o juiz processante viu-o em atitude sus
peita; chamou um oficial de justiça. reclamou o ::\.Uxílio do
primeiro policial que encontrou; e o delinquente entrou
para a cadeia.

O SR.. CUNHA MELO - V. Ex. dá licença para um apar-
te? ~sse argumento é fraco demais. O juiz federal a quem ....
V. Ex. se refere não soube fazer valer a sua autoridade. ~-

O SR. CARLOS M.AXIMlLIANO - Que haveria eie de
fazer. se não oficiar? Não iria pegar o prêso á unha.

O Sa. CUNHA MELO - O desrespeito ás decisões dêsse
juiz, que, evidentement.e, não teve a energia necessâria para
fa7.er respeitada a sua autoridade, poderia provocar llté uma
interven<.:ão federal ne Estado.

O SR. CARLOS .MAXIMILIANO - Sei que os meus ar
gumentos são fr,,-cos, mas são os únicos que tenho.

O Sa. CUN'HA MELO - Estou dizendo, apenas, q~e :}sse
argumento é fl'UCO. Não :ne Queira atribuir intensões ia
pouca deferência, do falta àe tato, de cortezia para com
V. Ex.

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Não sou capaz. Era,
porém. natural que V. Ex. achasse meus argumentos fraco",
como é natl1ral que eu diga não ter outros melhores. (Risa j.

Hans Kelsen. que vosso querido Guetzevich considera
da mai!" alta competência em direito público. num Ihrro for..
midável - "Algemeine Staatslehre", pags. 220-deelara que
o essencial, num regime federativo, é que a União orgamze
os tribunais superiores. Logo, implicitame:l.le. êle socorre.
com a sua autoridade sem par, á pobreza de argumentos do
humilde orador.

Como as causas federais envolvem questões raras e di
ficeis, cometeram, não s6 o julgamento .mas até o processo.
ao juiz de direito dos Feitos da Fazenda da Capital do Es
tado. É um magistrado da mais:: alta entrancia, e especiali
zado na matéria que deve examinar.

O SR. ARRUDA FALCÃo - Aliás, o argumento de V. Ex•••

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - É fraco ••• (Riso).
O SR. ARRUDA FALCÃO - Na maioria dos Estados. devido

á rotacão. à juiz privativo é substitufdo por outro, anual
mente.

O SR. CARLOS MAXIMILBNO - Mas será sempre um
juiz da Capital, que é da mais alta entrancia, llromovido vá
rias vezes. homem já experimentado.

Não bã perigo de deficiência de preparo; porqu~. em.
regrn. nas capitais, os juizes locais não são me,?-os brilllantes
e íntegros que os federais. (Apoiados.) LuzeIros da nossa
COrte Suprema, como Edmundo Lins, Hermenegildo, Pedro
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dos Santos, Whitaker, Soriano e dezenas de outros advieram
dos pretórios locais.

O magistrado estadual não vê a sua carreil.'a dependente
da Côrte Suprema nem do Govêrno Federa1-; tel.'á merios mo
tivos para se limitar, como tantos ,juizes seccionais, a COID
pulsar coieções de arestos: provocará, nas prÓDrial': O"rtes
Nacionais o Estudo de diretrizes novas no campo ilimitado do
direito.

A defesa da União incumbe a um funcionário por ePI
nomeado; dos despachos e sentenças há recurso para tri
bunal federal. Portanto, não existe a menor possibilidade de
periclitarem, por espírito de regionalismo, os intel.'esses na
cionais. Basta lembru::r-que, sobretudo, nos Estados onde há
maior número de ações contra a União, ou pelas mesmas pro
postas, em regra, o juiz seccional é filho do mesmo Estado, e
quasi sempre nomeado a pedido do Governador.

Os recursos de agravo e de apelação, que atualmente con
gestionam a atividade do Supremo Tribunal vão a três e mail'l
Tribunais de eircuito.

Haveria, inicialmente, três: um (refiro logo, para con
tentar e alegrar o ilustre aparteante) no Recife.••

O SR. ARRUDA FALcÃo - Gentileza de V. .Ex. Mas Per
nambuco tem direitos adquiridos, aliás, sempre preteridos.

O SR. CARLOS MAXIMILIA.....O - ••• outro. no Rio de
Janeiro, e o terceiro em São Paulo. Com o tempo, conforme
o acúmulo de serviço, ir-se-iam criando outros, porquê as
estatfsticas àemonstram que qualquer dêsses tl.'ibunais, no
sul, teriam mais do triplo do trabalho do que os tribunais
instalados no Norte.

Os embargos ao julgamento das apelações serão decidi
dos pela CÕ1·te Suprema.

É notória a má vontade dos tribunais quanto a reexa
minarem as suas decisões: isto se evidencia a propósito de
embargos, agravos e ações rescisórias. A maioria dos recur
sos, quando decididos pelo pretório recorrido, caem na pre
liminar: até em Regimento Interno dificultam o I.'ecebimento
e a marcha dos embargos aos seus acórdãos. Daí a conve
niência de serem os embargos julgados em outro pretório,
não, como até agora. pelo juízo embargado. Sobl.'eleva, ain
da, a vantagem indiscutível de provocar o estudo de um li
tígio por outro corpo de magistrados; resultam maiores Ilro
habilidades de se chegar á verdade jurídica de se fazer 1us
tiça integral.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Quero fazer a:: P3ZPS com
V. Ex •• dando um aparte nesse sentido. A. má v\lntade do
julgamento dos recursos Se estende, até, de um tribunal
para outro. Haja visto o vago acolhimento que encontram
no Supremo Tribunal Federal, os recursos extraordiná.rios
dos Tl.'ibunais dos Estados.-

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Parece que V. Ex.
estã enganado. Jã disse, uma ocasião, que a refol.'ma cons
tituC'ional de 1926 foi ótima sob alguns aspectos. e péssima
quant<J á liberdade e.á justiça.

Foi a reforma de 1926 que reduziu a uma inutilidade
o recurso extraordinário. Trabalhando como rel&tor geral
da Comissão de Justiça. fui ouvir alguns membros do Su
premo Tribunal, e êles me disseram, desolados, não reve
lando a mt>Dor má vontade. ,que 95";' dos Recursos Extraor
dinários caiam na preliminar. Argumentei assim: a per-
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centagem, então, ainda é maior, porquê êsses 95% são d015
corajosos, que vl\m até aqui receber uma negativa quasi
fatal. l'tluitos ficam lá fora, nem se animam a recorrer em
causas nas quais, outrora, teriam continuado a pleitear.

:e, pois, o nobre Deputado Arruda Falcão, que está fa
zendo as pazes comigo, quem há-de reconhecer agora que
amI liamos de novo êsse recurso, abrimos uma porta lar~a

para a defesa dos direitos; logo os representantes de Pernam
buco têm mais um motivo para querer bem aos do Rio Gran
de do Sul.

O SR. ARRUDA FAl..cÁo - Tudo nos une.
O SR. BARRETO CA..1\1PELO - Há argumento mais forte do

que êsse. O sistema, trazendo praticamente todas as causas
dos tribunais de circuito paralisará a Cõrle de Justiça, por
quê ela não terá tempo para julgá-Ias.

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Como não terá tempo,
se tiramos da Côrte todas as apelações, todos os agravos'?
As causas sõbre as quais ela teria de opinar três vezes, ou
mais. agora s6 julgará uma vez.

O SR. BARRETO CAMPELO - O recurso extraordinário
canaliza para a Côrte toda a vida judiciária do país.

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - É argumento que já.
me deram, mas que não aceito. Para não dar trabalho á
Côrte, devo deixar sem justiça todos os brasileiros? O ar
gumento de V. Ex., permita que o diga, é mais fraco do
que o meu••.

O SR. BARRETO CAMPELO - V. Ex. deixa sem justil;a os
brasileiros, porquê propõe um sistema praticamente im
possível.

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Alegou-se que eu
criava uma terceira instancia. Também não é verdade. É
o vezo latino do apêgo ás palavras. Terceira instancia con
denável existe, quando, depois de uma causa liquidada,
ainda se abre debate sôbre a mesma. em outro tribunal.

Não criámos recurso algum novo. Unicamente, em vez
de se embargar do Supremo para o Supremo, se embargará
dos tribunais de circuito para a Suprema COrte. O recurso,
porém. é um só.

O SR. BARRETO CAMPELO - Neste ponto, V. Ex. tem
toda a razão. Mas, repito, o sistema paralizará a justiça do
Brasil.

O SR. CAlli.OS MAXIMILIANO -, Objétarn ser o sis
tema complicado. Por que? A competência é a mesma; nos
mesmos casos em que o interessado se dirigia ao Juiz :Sec
cional. vai, agora, ao Juiz dos Feitos da Fazenda. na mesma
cidade. Graças á copiosa jurisprudência, é fácil. hoje. saber
quais os feitos que irão ter aos tribunais federais.

Pelas indagações a que procedi. posso afirmar. com se
gurança, que são raros os conflitos de jurisdição e as el:
ceções de incompetência no fôro federal, muito mais raros
do que entre os pr6prios magistrados locais. O sistema
não favorece o surto de conflitos; porquê a um só 'juiz local.
bem determinado, atribUe o exame de todas as causas. hoje
pr6prias do fÔro da União.

Kão aumentaram as dificuldades: quem ia ao Juiz Sec
cional. vai ao dos Feitos; quem embargava do Supremo par'l
O Supremo,_,e~_arga. dos Tribunais de Circuito para o Su
premo. :i::ste decide logo, porquê s6 examina os feitos uma
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vez. Fica livre dos agravos e das apelações. Portanto, o
que não sabe agir no fOro agora projetado, não o sabia
antes. Não é tarefa da Comissão dar inteligência e conheci
mento profissionais a quem não os tem; os descontentes
queixem-se da sorte madrasta, que os encurralou em um
circulo de l1;iz, impossível de transpôr.

O abalizado mestre de Direito Judiciário, Ministro Ar
túr Ribeiro, tentou modificar o sistema, (',om distribuir por
todos os juizes estaduais a competência federal. A altera
ção oferece a inconveniência de confiar o estudo de assun
tos de excepcIonal relevancia a magistrados estreantes. e
deixar a União sem defesa, a, menos que nomeie milhares
de Procuradores da República, um para cada Comarca.
(Muito bem.)

Releva notar que, na maioria, quasi unanimidade dos
Estados, só na Capital é licito chamar a juizo a Faz:?nda Es
tadual; aplique-se a mesma regra, cautelosa e sábia, ás ques
tões nacionais.

Nas sessões do Itamaratí, o Sr. Ministro Osvaldo Aranha,
que fôra o orgaI1lzador da Comissão de Justiça, louvou, lar
gamente, o trabalho feito e propoz que fosse êle aprovei
tado.

Dava-se a coincidência do Relator dessa Comis!$ão ser o
mesmo da sub-Comissão Constitucional, iJ humilde orador
que O1:a prende a aten~ão da Assembléia: êle trasladou para
o anteprojeto de Código Supremo a obra dos autores da Lei
Organica. A Sub-Comissão o aperfeiçoou bastante.

Posteriormente, emenda indefensável e centralizadora,
desorganizou o sistema. Á última hora, criaram novo tri
bunal, com especial competência, complicando, sobremodo, a
ordem judiciária. 'Enfim, a pretext.o de redação linal, foi
tudo reduzido a um todo amorfo, rudis indigestaque moles.

A Comissão dos 26 restaurou o bom trabalho primitivo
da Sub-Comissão Constitucional, que se reunia no Palácio
ItamaraU.

As objeções que têm aparecido contra o sistelll:l proje
tado não revelam senso da realidade, não têm originalidade
nenhuma. Promanam de vulgar misoneísmo: querem uns,
ipsis litteris, o que vigia de 189f a 1930; outros recuam mais.
a 1824; proclamam, como esplendente novidade, carcomida
velharia.

Outro ponto. Quando elaborávamos as dis'{)osic:ões pre~

liminares da Constituição, foi dalí deslocada a regra asse
guradora dos direitos adquiridos; conforme já opinára Júlio
de Castilhos, na Constituinte de 91, ela ficaria melhor entre
os direitos e deveres do homem e do cidadão. Mais tarda.
quando veiu a fúria demolidora, esta regra foi expungida.
sob a alegação de que um professor de Bordeaux dissera ter
ensinado direito durante quarenta anos e nunca 5011be1'a de
finir direitos adquiridos.

A objeção é bem brasileira. O que é difícil, a gente deixa
para depois, quando é certo que dificuldade abandonada não
é dificuldade resolvida. O dever de todos n6s, é enfrentaI.' os
problemas e procurar a solução adequada. {Muito bem}.

Autor italiano - Ferrara, se me não engano - de país
onde a regra não figura na Constituição, declara nli" ser
bem verdade, não ser inteiramente verdade que. onde os di
reitos adquiridos não se acham garantidos na Carta Magna,
pode repudiá-los o legislador ordinário. O argumeato dele é
o seguinte: acima dos te:rtos e da vontade dos legisladores,
está o direito, que é sagrado e universal.
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81's. Deputados, a-pesar-de estar o preceito inscrito no
- Brasil em texto supremo, desde a Constituição de 1824, sob

o Império... .
O SR. LuIZ CEDRO - Prestou grandes serviços e foi ex

traordinariamente invocada.
O SR. CARLOS MAXIMILIANO - ••• o Partido que

subia, arrazava toda a situação do Partido que tombara.
Na República, na defesa do grande princlplO. 1~í1mecOU a

cobrir-se de glórias o gênio de Rui Barbosa. A-p~sar-de
estar a regra inscrita no Código Supremo, professor da Fa
culdade de Direito do Recife teve sua carta rasgada porque era
inimigo da República; generais e almirantes foram refor
m.ados por despacho simples do Poder Executivo.

o Sr. Presidente - Lembro ao nobre orador q:le di.spõe
somente de cinco minutos.

O SR. CARLOS MAXnULtA....l·W - Terminarei a taIIIpo,
se não tiver um aparte meio comprido... (Riso).

Se, com todas garantias, houve tantos abusos, não {; pos
sível que nós, para não resolver uma dificuldade de méra
definição, deixemos se reproduzam cenas, das quais, VV. Eh
COm certeza, foram muitas vezes testemunhas; lares honra
dos, de homens cheios de serviços á sua terra, exemplos de
probidade, inteligência e cultura, sofrendo a mais tremenda
das torturas, que é a da misét'ia envergonhada 1 Não podem
estender a mão á caridade pública, não podem descer 8 cer
tos empregos humildes, não podem esquecer que foram
o1.1tr6ra figuras brilhantes na sociedade, e vêem seus filhos,
todos os entes caros, sofrendo, 'para que os Deputados brasi
leiros não tenham dificuldades em descobrir uma definicão.
(Muito bem).

Sr. Presidente, não me vou queixar do llobt"e Deputado
e não é o aparte de S. Ex. que provoca o final do meu dia
curso.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Vai resultar um descalabro a
aprovação em blóco de todos os atos da revolução, am todos
(lS Estados.

O SR. CARLOS ~"'(IMILIANO - O Sr. Pre;lidl"nte já
me advertiu de que disponho apenas de cinco minutos .••

Eleitos para a Comissão dos 26, nós compreendemos hem
a missão que nos incumbia.

Eu, pessoalmente, traguei, até a última gota, o cálice de
amarguras que a minha posição levava os descont~ntes a me
aproximarem dos lábios: não escrevi um comunicado li im
prensa; não ocupei a tribuna; não me defendi, de modo
nenhum. O meu dever era construir; eu o cumpl'\ lmpassf
vel, seren?, sem um gemido, um lamento, uma queixa.

Quando a Assembléia nos elegeu. sabíamos bem que não
foi para nos, deitarmos num leito de rosas, na frass enér
gica do 1ndio mexicano Guatemoc. Teriamos que r88l!:\tir á
canícula e ás injustiças; e n6s, 26, resistimos.. iU1!.ávidos,
com o sorriso da resignação nos lábios, certos de que a missão
sagrada estava á altura do sacrifício; resistíamos e soíl:famos
pelo Brasil e para o Brasil! (Muito bem; muito bem. Palmas
prolongadas. ·O'OTador é vivamente cumprimentado.)
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o S-r. Arruda Camara - Sr. Presidente, dizia Paulo de
Tarso ao Areopago da Grécia:

"Passando eu e vendo os vossos simulacros, encontrei um
altar dedicado ao Deus desconhecido." (Ignoto Deo).

A piedade pagã dos gregos levou-os a erguer um altar
ao verdadeiro Deus, que adoravam sem conhecer, prestando
lhe o tributo do seu culto e dos seus sacrifícios.

E será caso, SI' Pre! idl>nt~, ·:ne um po··o cristão, pelos
seus lidimos representantes, ouse negar ao seu Deus a home
nagem, não já de um altar, mas de uma simples invocação
no preambulo da sua Carta?

Sabemos e cremos o que ensinava São Paulo aos Gregos:
"Deus é o Senhor e Criador de tudo quanto existe, nele vive
mos, nele nos movemos, nele existimos." Não é, pois, o Deus
desconhecido, mas o Deus íntimo e até familiar da con;:;ciên
cia religiosa do nosso povo. ~le está na sua razão, na sua fé.
no seu coração e na sua História.

Falo deante de um novo areopago, sem pretenção d'? com
parar-me ao Apostolo das Gentes.

Em nome de um Deus, a cuja linhagem pertencemos, em
nome do Deus verdadeiro, conhecido e íntimo da Pátria bra
sileira, diante deste Areopago do direito, da lei e da filosofia!

Recusaremos pôr a nossa confiança em Deus, para colocá
la em quem'? Nos homens? Na democracia?!

Nos homens, puseram sua fé os revolucionários france
ses - e êles - os ídolos do povo, em nome da liberdade e da
fraternidade, imolaram mais de 30.000 cabeças ao Moloch
frio de Guillotin! "Mais vítimas em seis anos, do que a inqui
sição espanhola em seis séculos", escreveu Romain. Substi
tuiram o Deus da Fé, que é o mesmo Deus da Filosofia, pela
deusa da razão e ao símbolo religioso antepuzeram o símbolo
da carne - depuzeram Notre-Dame, para entronizar no seu
altar u'a madame, que era bem o símbolo da razão humana
desvirtuada e degradada.

Na democracia e nos homens puseram sua confiança os
constituintes de 91, e que vimos em 40 anos? Descalabro,
hipocrisia, mentira, despotismo.

É, Sr. Presidente, que Deus é insubstituívell Deus é
Aquele que é, Javeh, em quem a essência e a existência se
identificam, é o começo e o fim, o alfa e o omega - 'o cami
nho, a verdade, a luz e a vida. Fóra dele, só êrro, treva, con
fusão.

Se pretendermos levantar o edifício da nossa lei. sem
Deus, laboraremos em vão. Nisi Dominus aedificarerit do
mum, in vanum laboraverunt qui aedificant eam; está escrito.

Senhor Presidente,
Dividirei em quatro partes o meu discurso: na ia, ana

lisarei a invocação ao nome de Deus em face da filosofia e
da razão; na 2B , sob o respeito cristão e teológico; na 3B , sob
o ponto de vista nosso - nacional, brasileiro. Terminarei
respondendo ás razões em contrário.

Falo a homens de pensamento e reflexão, e, como dizia
Cousin, é com tais homens que a Filosofia começa: Le iour oá
un homme a réfléchi, ce jour-lá, la Philosophie a commencé.

Pois a Filosofia, a rainha das ciências humanas, pelas
especulações de ordem metafísica, física e moral, nos leva
ao alto da montanha onde a terra abraça o céu, onde a natu-
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reza reconhece o Criador, onde o finito beija reverentemente
o infinito.

O movimento, a sucessão dos seres, supõe um motor
imóvel - que os faça passar de potência ao ato, visto como
não poderiam passar a si mesmos, dando-se uma perfeição
que não possuem, porquê ninguem dá o que não tem; o con
tingente exige o necessário; a série de causas segundas re
clama a causa primeira, como a série de números ao número
1 e o rio á fontp-; :'I. perf",ic-ão !n"adativa dos seres supõe a
perfeição infinita, da qual participam e em relação á qual
se chamem de mais ou menos perfeitos, como cópias em com
paração ao prot6tipo; o universo quer uma causa suprema,
eficiente e final, um artifice, que Newton chamaria "o relo
joeiro do grande relógio univer8al". A consciência geral
exige, pois, êste motor imóvel, causa primeira, ente neces
sário e infinito em perfeição, eterno e imutável, princípio de
tudo, Nume Supremo, Criador e Governador, do qual tudo
depende: Deus.

Seja Thung na China; Ammon-Rá no Egito; Lú entre os
nigritas africanos; Brahma entre os hindús; Baal. entre os
fenícios; ASSUT, na Caldéia; ÚTzmud, na Pérsia; Teutatés, en
tre os gauleses; Zeus, na Grécia; Júpiter, no Império Roma
no; Allah, entre os maometanos; o Tupan dos nossos selvl
colas; Javeh, entre os hebreus - Deus, no Cristianismo.

Deus é universal I Está na consciência e na vida dos
povosl Não há povo ateu, dizia o grande Cícero.

O ateismo é um fenômeno individual.
Deus é a perfeição infinita. o ato puro. Nele todos os

entes vão buscar a origem e o ser. A lei como perfeição e
como ato vem de Deus.· A lei eterna outra coisa não é senão
a própria vontade de Deus - origem de todos os atos e mo
ções, "mandando guardar e proibindo transgredir a ordem
natural" •

A lei natural como "participação da lei eterna, na cria
tura racional" - é a luz divina difusa na alma para indicar
o que devemos fazer e o que devemos evitar. O seu princi
pio primeiro e universalíssimo é aquele: - "Faze o bem e
evita o mal".

Todas as leis humanas se fundam na lei natural, de modo
que esta é a sua base necesssária e a fonte remota de toda
sua obrigação. E por isso dizia Eráclito que todas as leis hu
manas são alimentadas por uma lei divina: "Tréfontai pan-
tes oi antrópinoi nomoi ,//pó enós tou Teou". .

Sendo as leis - normas de ação ou causas exemplares,
ás quais as coisas devem ser conformes. Platão classificou-as
em leis físicas, artificiais e morais.

Santo Tomás ensina que "a lei humana em tanto tem ra
zão de lei, enquanto se deriva da lei natural. Se dela discor
da, torna-se corrupção da lei. Mas duplamente pode alguma
lei derivar da lei natural: como conclusão de principias, e
como determinacão, do comum, do geral".

Se, portanto, todas as leis vão para a lei natural como
para a sua fonte e para Deus como sua causa remota, en
contram também na lei natural a causa de sua obrigação.
Porquê devemos cumprir a lei? Porquê de lei natural é a
obediência á autoridade e ao poder. F6ra de Deus, nenhuma.
lei terá a sanção da consciência: resta o temor, a força, o
castigo.-~- ~
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Mas não é o homem um ser superior, nobre e elevado,
que Ovidio cantava naqueles versos admirãveis:

"Os homini sublime dedU (Deus) cG!lumque tueri jussit
et erectos ad sidera tollere vultus . .• "?

Diante da Filosofia, portanto, a invocação de Deus - é
a voz do A.utor Supremo da lei, da fonte da obrigação, a or
denar do frontispício da Constituição a sua observancia exa
la, escrupulosa.

Para onde vamos sem Deus?! Ou melhor, contra Deus?
Porquê Jesus disse: Quem não é comigo, é contra miml

Sob o aspecto cristão, dizemos nO credo: Creio em Deus
Padre, todo-Poderoso, criador do céu e da terra.

Todo poder vem de Deus: Omnis potestas tI. Deol Por ~le,

diz o livro dos provérbios, reinam os reis e os legisladores de
cretam o que é justo. São Paulo ordena que "devemos fazer
tudo em nome do Senhor".

Em nume de Deus, Padre e Filho e Espírito Santo foi
santificado o enlace matrimonial dos nossos pais.

Em nome de Deus fomos regener&dos e sagrados cristãos
no batismo.

Em nome de Deus se dá a última absolvição na hora
extrema._, .-.

Em nome de Deus receber:Ods tõdos os sacramentos do
cristianismo. -

Em nome de Deus santifica o homem religioso o dia de
descanso, o repouso da noite e a manhã do dia útil em suas
préces matinaIs.

Em nome de Deus gira toda a nossa vida religiosa.
Se somos crente~, a!l parte!, os individuaS', crente deve

ser oi) todo, a Naçã.o. Se somos teistas, as partes, teista de
vel'á ser t:::.mném o todo, porquê o todo tem necessariamente a
mesma natureza das partes, como ensinam os filósofos:
Dictum de sin(Julis, dictum de tato. É a inducão.

Não temos em n6s duas pessoas, uma de homem parti
cular crlstã.o, outra de homem público, céptico; uma. de ho
mem singular teista e outra de homem político ateu. Cada
um de nós é um só hom~m. uma só pessoa uma s6 natureza;
a personalidade humana é indivisível como a conciência.

O cristão deverá sempre e em todo lugar ser cristão e
ngir como cristão.

E Leão XIII assevera "que as sociedades políticas oão
podem, sem crime, conduzir-se, como se Deus não existisse.
Os dois poderes espiritual e temporal, distintos, devem man
ter uma harmonia e união semelbante â que existe entre o
corpo e a alma".

O mundo é para o cristão o grande templo em que a
o3ot111'e1.a entôa como maravilhosa orquestra - o mirabilis
Deus, "os céus narram a glória e o poder do Senhor", os
céus, onde os exércitos das estrelas e das constelacões são
como a poeira luminosa das sandálias de Deus.

A pÔr a nossa confiança nos homens que mostram fra
queza, ignorancia e pequenez nas coisas mais fortes e gran...
diosas de que são capazes - prefiramos colocá-la em DeUS;
em Deus, QUe ostenta o seu poder e majestade oas coisas
mais fl"ágeis e pequeninas; em Deus, que en.via doze pesca
dores rudes e pobres para confundir e vencer a ciência da
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Grécia e as águias imperiais de Roma; em Deus, que para
deter- a fúria e o império do mar, lhe impõe o dique branco
e frágil das areias na praia.,. em Deus, que dá a .chuva
e o sol ao campo do bom e do mau; em Deus, que é ordem,
que é justiça, que é paz e amor I

"Pondo a nossa confiança em Deus", é a emenda do no
bre Deputado Mário Ramos, cujo nome declino com respei
to e simpatia.

A invocação sob o aspecto brasileiro.
Ousarei dizer que Deus tr-ansportára suas tendas de

Israel para o Brasil. Fê-lo grande e· rico, com todos os cli
mas, como para ser o Eden dos homens e o celeiro do mun
do. Nasceu o Bras~l á sombra dn altar da cruz; da cruz que
batizou o seu sólo com o seu nome e que brilha no seu céu
como lampadário imenso; da cruz. que encimou a bandeira
da Colônia e a da República de 18171

A palavra de Deus foi levarIa ao gentio com a luz da
civilização pelos novos apóstolos.

O símbolo da S. S. Trindade iluminou o pendão da
Inconfidência mineira e o seu nome augusto presidiu á
Constituição do Império.

De tal modo a religião se uniu á história e a fé á tra
dição do Brasil, que, dentro mesmo da República sectária e
laical de 1889, a Paraíba heróica e a catolica .r.1inas pronLUl
garam sua Lei Magna em nome de Deus.

Como tudo no Brasil, até a nossa Geografia também nos
fala de Deus.

O nome de Deus e os de seus santos estão em nossos
Estados, em nossas cidades, em nossas vilas, em nossas al
deias, em nossos rios e serras.

Fatos sobrenaturais presidiram á obra da nossa unida
de nacional - no Rio rle Jnneil'o~' em Tabocas, .~m Guurara
pes, em outros lugareg- onde monumenlos e lemplos são os
marcos de heroismo e de fé ad perpetuam rei mamariam.

E, do alto desta cidade. metrópole de luz e de civili
zal;a.o, a imagem do Cristo, de brllt;Os abertos, estreita num
ampl~xo de paz, hUl'nlonia. bencão (' amor. o Brasil inteiro.
É o símbolo da fé robusta e mullissClculnl' do nosso povo!

Colocar, portanto, o nome de Deus em llossa Constituí
Cão, é honrar o passado e II tradicüo brasileira.

É honrar a própria tradição da República e o sangue
dos seus mártires. Os revolucionários de 1817, republica
nos e sonhadores, iluminados de fé e patriotismo, que se
apoderaram do erário público e o entregaram intactO', sem
gastar um ceitil, nem mesmo com a guerra, gesto que não
sei se tem igual na História Universal, elaboraram um pre
ambulo d~ Constituição, que bem poderia hoje ser adotado
por nós! Ei-Io:

"Nó!? os representantes do povo, reunidos em face de
Deus e a serviço da Pátria, deliberamos".

Preambulo que deixo li consideração desta colenda As
sembléia! Preambulo que respira sabedoria e fé, ideal e
patriotismo em notável sínteseI Preambulo que consagra os
direitos dos homens e os direitos da Pátria, sem esquecer to
davia, os grandes direitos de Deus. (Muito bem.)

Passo a responder ás razões em contrário, algumas das
quais alegadas por membros da respeitãvel Comissão dos
Vinte e Seis.
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Aprendi com o velho Agostinho a amar os homens e
combater os seus êrros, a ser "amigo de Cicero e de Platão e,
mais ainda, da verdade" •••

É, pois, com respeito e acatamento, saudando antes fi
guras veneráveis pela ciência e pela idade, como faziam os
jovens de At.enas, que entro neste prélio de refutação.

A ia, destas razões "seria a incompatibilidade da invo
cação divina com o laicismo do Estado ou a separação dos
poderes" •

Ora, tal incompatibilidade não· existe, de fato, nem de
direito.

De fato, porquê países que adotam o regime de separa
ç~o possuem a invocação preambular em exame, como Ir
landa, Chile, Cuba, (em vigor até ha pouco) ·e 8uissa; enquanto
nações onde predomina a união com a igreja ou a religião
nacional - não possuem tal invocação, como Pero, Para
guai, Colômbia, Grécia, etc. Donde concluo, não há incom
patibilidade entre a invocação e a separação, como não há
nexo entre a união e a invocação. Não há nexo de necessi
dade, em que uma exija a outra, nem de causalidade, nem
de relação, nem de consequência' lógica, nem de subordina
ção, nem mesmo de derivação necessãria.

Mais além. De direito - tal nexo entre a invocação di
vina e a união da Igreja com o Estado, nem pode existir.
Se o nome de Deus numa constituição importasse a oficiali
zação de um culto, como Deus seja de todas as religiões, o
Estado, ao aceitar o Seu nome no preambulo, oficializária
todas as religiões ao mesmo tempo, o que é absurdo, sobre
tudo porquê algumas religiões são até contraditórias
entre si.

2.a "Poucos países possuem tal invocação, mesmo entre
os católicos."

Respondo dizendo que não são tão poucos. Veja-se a
Polônia, Irlanda, Itália, Argentina e outros, já. citados que
nem. são "terras incultas nem apenas repubUquêlas do Pa
cífico" •

Além disso, muit~s nnções possuem constituições sem
pl'eambulo algum. Só na América laUna há. i4 em tal con
dição: Bo1fvia, S. Bomingos. Colômbia, Equador, HaiU, Mé
xico, Guatemala, Parnguai, S. Salvador, Nicarágua, Hondu
ras, Uruguai, Costa Rica e Panamá..

Onde não há preambulo é ocioso discutir a sua forma.
ga objeção: "Seria necessária a unanimidade para a io

vocacão ser incluída". Argumento de probreza franciscana.
Onde é que já se viu unanimidade? Não há lei, nem capítu
lo, nem parágrafo que lc'ígre unanimidade. O próprio pre
ambulo aprovado na egrégia Comissão teve oposição de f O
votos. E, se o preambulo não traz obrigações nem deveres á
eonciência dos que o repelem, exige menos a unanimidade
do que o próprio corpo de lei.

Os Estados Unidos e a Inglaterra têm os juramentos
oficiais em nome de Deus. A Suissa, que possue a invocação
divina no preambulo da Constituição, conta: 1.585.311 ca
tólicos, 2.230.597 protestantes, 29.977 judeus e 43.453 de
diversos.

48. e última: "O Vaticano não contém essa invocação no
preambulo de sua lei fundamentar". Essa é a mais especio
sa das objecões _ Mas é como nuvem sem água. Carece de
valor objetivo.
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O Papa, o Pontífice Pio XI, é o representante de Cristü
na terra, com a plenitude de todos os poderes. Quando fala
o Pontífice, mesmo em nome próprio, fala implicitamente
em nome de Deus, porquanto é Vigário de Cristo, isto é, faz
as vezes de Cristo ·na Terra.

O SR.. ACl"R. MEDElROS - Mas Jesús Cristo, quando andou
pela terra, disse que o seu reino não era dêsse mundo. Logo,
tinha de ser do ceu. Assim, não se compreende que, no pre
ambulo da Constituição, se invoque o nome de Deus.

O SR. ARRUDA CAl\{ARA - Permita-me V. Ex. dizer
que o reino espiritual de Jesús não é, não vem dêste mundo;
o Govêrno brasileiro, na sua administração, é dêste mundo.
Mas as aspirações, as crenças, as idéias, muitas vezes ou quasi
sempre, têm o seu lado abstrato, o seu lado elevado, o seu
lado espiritual pertencentes a outro mundo. Porquê, sabe
V. Ex. - ignoro se é crente, mas como filósofo deve saber
que o homem não é só animal; nem s6 de pão vive o homem,
mas também da palavra de Deus, do nome de Deus.

O bomem tem a parte material, ° corpo, que se arrasta
miseravelmente pelo universo, e a espiritual, que passa atra
vés das misérias da terra e se eleva para o azul, para o céu.
e pousa as suas mais altas aspirações, os seus ideais ~

a sua fé, no outro mundo.
A vida dos homens. pois, consiste em parte na adminis

traç~o temporal, em parte na eternidade, fim último do ho
mem, porquê o homem se compõe de corpo, que é pó, e alma,
que é espírito, e QUasi participa da natureza angélica. Na
parte espiritual está o reino de Deus na terra. Como o corpo
e alma estão unidos, assim os dois poderes, os dois reinos.

Além disso, é falso que a Constituição do Vaticano, pro
priamente dita. careça da invo~acão divina.

As várias leis promulgadas pelo Papa Pio XI são como
outras tantas leis complementares, decretos-leis, leis organicas
ent aditamento ao Tratado de Latrão, que é a verdadeira LeJ
bdsica, ou constituição sintética, do Novo Estado Vaticano.

Ora, aquele pacto fundamental Jateranense ou constitui
tão sintética do Vaticano, foi redigido em. nnm.e r.lu Santís
sima Trindade.

Nem poderia !'ler de outro modo, dados o zelo pela gl6ria
lie Deus e a santidade que brilham mais na frontl:! do grande
Pontífice que a sua própria tiara de ouro.

Aliás, nas Constituições Apostólicas e no C6digo Canô
nico, que é a Constituição da Igreja. os Papas usam a forma
apositiva - Servus servorum Dei. As concordatas com países
oficialmente católicos se fazem em nome da. Santís.~ima Trin
aade.

Nas leis do Vaticano, como nos decretos papais, foi ado
tada a f6rmula: ?natu proprio.

Razão, pois, ao nosso mestre, o nobre Deputado Carlos
Maximiliano, pessoa de muita ciência, consideracão e respeito,
quando denunciava o perigo dessas leituras precipitadas de
Mirkine Guetzevitch, como fonte de pruridos constitucionais,
e de confusão para os espíritos. Mas além de perigoso, Mir
kine é vingativo •..

. Cochilam também ás vezes os· mestres juristas. Qu.an
doque bonus dormitat Homerus •.• já dizia o poeta.

Não posso deixar esquecido um artigo que O Jorna! desta.
capital publicoucchá dias, sôbre o assunto.
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A clareza, a seguranl}a de doutrina, o critério e a impar
cialidade com que aquele brilhante órgão carioca, que de
clara não ter preferência teol6gica, encara a questão, merecem
a atenção de quantos a discutam desapaixonadamente.

Eis o artigo:
"Em nome de Deus.
A Comissão dos 26 rejeitou no preambuIo da futura

Constituição o patrocínio do nome de Deu::>.
Vários Deputados fizeram profissão de fé religiosa, para

concluir depois contrariamente á invocação da divindade, no
p6rtico da lei suprema do Brasil, e as razões que deram para
isso não satisfazem, pois apenas revelam grande dose de res
peIto humano e incapacIdade para enfrentar a crítica, affir
mando em toda ocasião aquilo que rege a. própria conciência.

Que os indivíduos confessadamente ateus ou agnostas
houvessem combalido a illclusão da grande palavra no prefá
cio da Constituição, comprehende-se e justifica-se, -porquê as
sim agiram na conformidade dos seus pontos de vista. viril
Dlente sustentados.

:Mas a fraqueza dos que não quiseram, fundados em mo
tivos evidentemente desprovidos de consistência, testemunhar
a sua fé e proceder de acôrdo com as e.:~igências dos seus com
promissos religiosos, não pode ser considerada sinão como
UIna prova da facilidadE", com que entre nós os homens transi
gem em matéria de idéias e cedem ness~ terreno a qualquer
in,juncão secundária.

Embora que, pela sua própria função social, esta folha
não tenha preferências de natureza teológica. não podemos
deixar de reconhecer que o fato de se declarar que em nome
de Deus se fazia a organização juridica do Brasil. haveria de
corresponuer ao sentimento e ao desejo da imensa maioria do
povo brasileiro.

Nessas condições, os Deputados que represent,am essa
maioria. quando possuissem êles próprios sentimentos idênti
cos, estariam no dever de_ definir as suas convicções e defen
dê-las até o fim contra todos os obstáculos.

Um dos grandes males da nacionalidade. em todos os re
gimes que tem atravessado, é precisamente esta tendência co
modista ao menor esfôrço, que leva os individuos que ocupam
postos de responsabílidade, a transigir e submeter-se ao pri
meiro choque das sua,; inclinacões espirituais com as idéias
ou preconceitos rIos outros.

As Constituições dos maiores países do Universo invocam
o nome e a proteção de Deus, sem envoh'er nessa invocac;ão
nenhum espfrito sectário, mas compreendendo na expressão
suprema da fOrca creadol'lI. Q princípio de subordinação da hu
manidade á idéia do infinito que a domina. Nem deixam os
Estados Unidos e a Inglaterra de ser o que são para o mundo,
porquê em nome de Deus se fazem os juramentos oficiais.

Uma simples menção da divindade não compromete a in
dependência de todos os cultos e a imparcialidade em relação
a todas as religiões.

Jlepetimos que não é nosso objetivo defender a. emenda
rejeitada pela Comissão dos 26.

Apenas queremos notar a fragilidade das convicções da
queles que, proclamando-se católicos ou apenas teistas, se
deixaram vencer. sem Inaior resistência, pelos argumentos
dos seus opositores. 'li
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Quero charmar a atenção desta augusta Assembléia
p~ra um outro documento notãvel:

Os presbiterianos (protestantes) norte-americanos fa
zem um ap/Ho ao 'parlament.o dos Estados Unidos para que
a sua Constituição exprima o reconhecimento do P-ovo á au
tOridade e á lei de Jesus Cristo, Salvador e Rei das Nações!

"Ao Presidente, á Camara dos Representantes e ao Se
nado dos Estados Unidos:

"Considerando que a unidade, a justica, a tranquilidade,
a defesa, o bem estar e a liberdade das nações que são os
fins especificados no preambulo da Constituição dos Estados
Unidos, tão só se podem alcançar reconhecendo a autoridade
e obedecendo ás leis de Jesus Cristo;

Considerando que a entronização de Jesus Cristo, como
Lei na vida do povo dos Estados Unidos, deve ser seguida
como consequência do reconhecimento de sua autoridade na
lei suprema do pais;

Nós apresentamos respeitosamente e recommendamos'
esta nossa petição, com a qual pretendemos que o preambulo
da Constituição seja substancialmente modificado para êste
teOr:

"Nós outros, povo dos Estados Unidos, reconhecemPS
devo:tadamente a atltol'idafle e a Lei de Jesus Cristo, Salva
dos e Rei das Nações; e no desejo de formar uma mais per
feita união, estabilizar a justiça, assegurar a tranquilidade
interior, prover a defesa comum, promover o bem estar
geral e garantir os beneficios da liberdade Dara nós e para
nossos descendentes, redigimos a presente Constituição para
os Estados Unidos da AmérIca."

Aqui o apêlo em próI do nome de Deus, é a voz de um
povo. É a aspiração da família brasileira, religiosa, católica,
na sua quasi totalidade. É o clamor da mulher brasileira,
das nossas mãis, das vossas esposas, das vossas filhas, que
deve ser mais ouvido, Srs. Constituintes, do que os vossos
preconceitos pessoais.

Ao som dos bronzes da fé despertou para vida nova,
para o concerto das nações o gigante do Novo Mundo, ador
mecido na placidez de um continente, banhando a cabeleira
majestosa nas águas do Amazonas tl os pés nas ribas do
Prata. Deus assistiu á nossa formação histórica e aos nossos
grandes feitos. E enquanto os eventos e as transformações
sociais e políticas doutros povos se registraram sob a espada
do anjo da morte, entre e hemoptises de fumo e de .fogo das
máquinas de guerra, por sôbre o tapete rubro de sangue
fraterno, as nossas grandes páginas - a colonização, a abo
lição da escravatura, a república e a revolução de outubro
- surgiram ao fiat misterioso e suave do anjo da paz, ao
abrigo do estandarte branco da civilização cristã, católica.

Céleres passam os homens como o vÔo das aves, por
quê "o homp.m, vivo. é p6 levantado, e morto, é pó caído",
como escreveu Antônio Vieira • .As instituições que não pou
sarem sôbre o alicerce granitico <ia espiritualidade, poderão
ter o brilho do relampago, ou' do fogo fátuo, mas ruirão fra
gorosamente ao embate .. da primeira tempestade, como a
casa levantada sõbre a areia. '

A águia altaneira do progresso e da civilização, se não
possuir as azas !ie aço da fé, mal poderã librar-se no alto,
sem conseguir dominar o abismo e voar muito tempo, até o
além, até o zenite da perfeição e da luz, fitando o so11
VOLUME XI 25
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~ que na ordem material, como na ordem moral, só o
espírito organiza, só o espirito regenera, s6 o espírito cria.
já o disse Rui.

Ecôem no mundo inteiro as lapidares palavras da men:
sagem dos governantes británicos a todos os suditos do vasto.
reino:

"Hoje está claramente demonstrado tanto pela expe
riência da guerra, como pelos ensaios para reconstituir a
vida da paz, que nem a educação, nem a ciê;ncia. nem a di
plomacia, nem a prosperidade 'com.ercialconstituem bases
3ólidas para o ordenado movimento da vida mundial. A es
perança de uma fraternidade humana há de apôiar-se no
firme cimento espiritual da fé em Deus como p'ai. Nêste re
conhecimento como no dos desígnios de Deus a respeito do
mundo, ambos da doutrina. cristã, acharemos as bases pri
mordiais e últimas para a reorganização de uma vida (J(T'de
nada e harm.tJnica entre os homens". Lloyd George e, por
Grã Bretanha, Sir Roberto Bordens, pelo Canadá, Mr. Hughes,
por Austrália, Mr. Massey, por Nova Zelandia e Mr. S.quines.
por Terra-Nova.

Mr. Bryan, antigo secretãrio de estado e
presidência dos Estados Unidos, já frisou que
intento de desarmamento bélico. se não for
prévio desarmamento lnoral.

A palavra luminosa do grande incréo Renan, servirá de
chave de ouro para os lábios temerários dos que pensam a
religião. inimiga da ciência, do. progresso e da perfeição.

"Nada mais falso, diz êIe, do que o sonho daquêles que,
pretendendo conceber a humanidade perfeita, a imaginam
sem religião. A.o contrário, suponhamos um planeta habita·
do por uma humanidade cuja potencia intelectual, moral e
física, fosse o duplo da nossa, tal humanidade seria por isso
mesmo duas vezes mais religiosa que a nossa. Suponhamos
dez vezes mais f6rte, e esta humanidade seria dez vezes
mais religiosa. É mui provável que. chegado a êsse grau de
sublimidade, livre de todo cuidado material e de todo o
egoismo, dotado de um tato perfeito a !ia um gosto divina
mente delicado ••• o homem seria infinitamente religioso,
sumido numa perpétua adoracão. de erlasis em extasis, nas·
cendo, vivendo e morrendo em uma torrente de felicidade.
O egoismo, com efeito. que é o termÔmetro da inferioridade
dos seres, decresse á medida que se afasta do animal. Um
ser perfeito não seria egoista e sim religiosissimo. O pro
gresso, portanto, dará em resultado o engrandecimento da
religião e não tenderá a destrui-la ou diminui-la." ("OS
Apóstulos") •

Sr. Presidente! Quando se inaugurou o· cabo sub
marino entre a América e a Europa a saudacão primeira
e inaugural. que vibrou através do oceano, unindc continen
tes e unindo povos, foi aquela mesma dos celestiais mensa
geiros, que no alto das montanhas da Judéia uniu Deus aos
homens, uniu a terra aos céos: "GZ6ria a Deus- e paz aos
homens". .

Cena Dantesca! Em uma das mais solenes tragédias
modernas, entre o escuro do céo e o escuro do mar, entre
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o abismo do oceano e o abismo eterno, agonizava. a. mais so
berba das naus, o "Titanic", e em soluços de esperanças e de
dÔr a grandiosa orquestra e a voz dos náufragos entoaram
uma invocação a Deus, no hino inglêS:

Or if joyful wing
Cleaving the sky
Sun, moon, and stars forgot,
Upwards I fly
Still ali my song shaIl be
Nearer, my God, to Thee,
Nearer, to Thee.

Mais perto de ti, meu Deus
E se, voando em leve
Aza de neve,
Mais alto, enfim, subir
Que a lua e o sol,
Tu me ouvirás ali.
'Cantar sempre mais perto,
Meu Deus, de ti.

(Trad. H. Pires)

E o brado final: "Mais perto de ti, meu Deus".
Nesta hora gravíssima para o mundo e para a Pátria

corações para o alto! Confiança em Deus! Nearer my God..
to Thee. mais perto de ti, meu Deus! (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é vivamente cumprimentado e abraçado.)

Durante o discurso do Sr. Arruda Camara
O Sr. AntOnio Carlos, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Tomaz
LObo, 1° Secretário.

7

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Lacerda.: Werneck

O Sr. Lacerda Werneck - Sr. Presidente e 81'S. Consti
tuintes, eu devia abordar, em linhas gerais, numa expli.
cação pessoal. ou utilizando a inscrição de expediente que
não logrei alcançar, dois problemas correlatos: o de povoa·
mento e o de imigração.

Para êsse estudo, que a aceleração dos nossos trabalhos
não permite agora trazer a esta Casa de maneira completa,
tomei como paradigma o grande Estado que tenho a honra
de representar nesta Assembléia - certo, como estou, de
que todo o Brasil deve ir alí buscar as lições de organiza-
Cão e de trabalho. .

Assim, Sr. Presidente, a par dos comentários que vou
tecer em tOrno de alguns dispositivos do substitutivo em
discussão, abordarei o assunto, cuja magnitude diz tão de
perto com o progresso econômico e social do pais.

Muito debatido nesta Casa, sob múltiplos aspectos, o
problema da imigração, tem sido 'também, nêste momento,
comentado pela imprensa e abordado por muitos estudiosos,
em sem número de publicações, que nos têm vindo com o
intuito de esclarecer as condições das raças qu.e procuram
o Brasil. ~ ,----- -
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Dentre estas últimas destaco as do ilustre conterra
neQ Sr. Alexandre Konder, que ao lado do professor Bruno
Lôbo, vem sendo defensor valoroso da raça .iaponêsa.

O conhecimento próprio que me permitiu a condição
de, por quasi 3 anos, exercer o cargo de Diretor do Depar
tamento do Trabalho em São Paulo - autorizam-me a emitir
opinião sôbre assunto de tal relevancia - fazendo um ligei
ro estudo a propósito das correntes imigratórias daquêle
Estado e apreciando, especialmente, o colono nacional.

A estatística que nos fornece a modelar organização
que é o Departamento Estadual do Trabalho, do Estado de
São Paulo, oferece ensejo a confrontos interessantes e posi
tivos a propósito dos dois palpitantes problemas nacionais
que são: povoamento e suprimento de braços á lavoura e
em conseqtlência fixação do colono e sua adaptação - o Es
tado de São Paulo pelo incremento que soube imprimir á
sua lavoura e á sua indústria - dá o exemplo caraterístico,
puramente nacional, do que vale a exploração da terra e
do que vale a imigração - pois a êsses elementos deve a
sua pujante produção e a posição que desfruta no concer
to dos Estados da União.

Nos 104 anos que decorreram de 1827 a 1931 - O "Es
tado recebeu 2.538.371 emigrantes; sendo subsidiários
L 151.389 e expontaneos 1.259.267 e não especificados
177.715, - até 1890 a entrada se verificou num crecendo
quasi constante - para atingir no quinquênio 1885 - 1890 a
cifra considerável, para a época, de 415.296 imigrantes.

Desde então, em alternativas, bruscas por vezes, osci
lou entre 100 e 400 mil - para no período 1925 - 1929 -
atingir a 461.668. .

Sr. Presidente, a medida restritiva imposta pelo govêr
no antes da Revolução reduziu a 66.024 o número de imi
grantes, entrados em São Paulo no ano de 1930.

Não devemos esquecer que nas cifras enunciadas os
brasileiros que procuram o grande Estado Concorrem
com cerca de 10 % - eis que em São Paulo são registra
dos também como imigrantes entrados no seu território.

A supremacia inconteste do EstllO(' de São Paulo, em
matéria de importação de braços pal'a o trabalho pode ser
verificada nos seguintes quadros. :

O confronto do movimento nacional e estadual é o se
guinte:

Nacionalidades

Italianos • • • •••.•••.•....
Portugueses. .
Espanhóis • . • . .
Alemães • • • . •• '" .••..•..
Russos . • . . .....••..•.....
Japonéses . • • . ....•......
AustrfacGs • . . • .
Turcos . . . • ....•.•...•...
Brasileiros . . • . .•..•.••...
Diversos • . . . .••.•••.•....
Não especificados •••..••.

TOTAIS . . • . .•••.•..
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As porcentagens do país e de São 'Paulo pódem assim
ser confrontadas:

Nacionalidade

Italianos.. .
Portugueses. .' .
Espanhóis • . , . '"
AIemais .• _ .•....... __ •. _
Russos • . . . .
Japoneseg . . . . _••.
Austríacos . . . '" . _ .
Turcos . . . . .
Brasileiros. . . . .
Diversos • . . . .
Não especificados . . • . ••.. _.

00.e ....
00:=
(1)0==
';:l';:: ~
s:=~

·0
e;>gÇl:l

- :; ~So

~'fJ *~
j:;Q;lS
c:JOo

l'-, ..,- a
:::::l o l'oo::3

te od
úl 0...:::"

22 36,43 62.79
29 15,42 29.40
12 14,90 65,18
4
2,3
2,2 3,76 93
2 1,44 40.80
1,8

11,30
14 11,28 57

5,38

Sl·. Presidente: A imigracão subvencionada foi aboli
da pelo Estado em 1927 - verificado, então, ser desneces
sário o auxílio, uma vez que o. Estado, bem conhecido no
estrangeiro, atravez da propaganda que os próprios colo
nos fizeram da uberdade do seu solo e das suas condições
de vida propicias - a imigracão éxpontanea satisfaria, coro
vantagem ás necessidades.

Quanto á fixação do colôno no Estado de São Paulo
pode se definir assim:

S. PAULO - 1908/1931 - Pôrto de Santos:

Entraram .
Saíram ..

%-51

ARGENTINA - 1911j192S:

Entral"am • . .
Saíram • . .•......••.•.••.••••••••...•.•••••.

%-57

1.165.0.\5
600.280

2.337.943
1..3.\5.585

Comparada essa porcentagem com a que se verificou
na Ar~entina de 1901/1910 - que foi de 36 %; - devemos
levar em conta que a facilidade de aquisição da pequena
propriedade na República platina -ocontribuiu, sem dúvid!l.
para que a fixação fosse muito maior - considerando que
entre aquele quantum (de saída) estão os retirantes da imi
gração "andorinha'"

Nos Est.adOS=,Unidos da :América do Norte, Sr. Presi.
dente, o movimento de entradas e saídas de estrangeiros no
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período 1910/1929 - assim se verificou, segundo dados 01i..
ciais:

Diferença
ANOS Cbegados Saídos para +

1910.••••••••••••••••••• 1.198.037 380.4i8 817.619
f91f ... , .••..••.••.••••• 1.030.300 518.215 512.085
1912..•..••••••••••••••• 1.017.155 615.292 401.863
1913.••...••.••..••••••• 1.427.227 611.924. 815.303
1914 •.•••••••••••.•••••• 1.430.081 633.805 769.276
1915•..•.•••.••••••••••• 434.244 384.174 50.070
1916••..•.•....••••••••• 366.748 240.807 125.941
1917••••.•..•.•...•••••• 362.877 146.379 216.498
1918••..•••..••••••••••• 211.853 193.268 18.585
1919 ••...••...•...••.••• 237.021 216.231 20.790
1920•••••••• " •.•.••••.• 621.576 428.062 193.5U
1921 ••.•••...••... , ••••• 978.163 426.031 552.132
1922.................... 432.505 345.384 87.121
i923•• ~._ ................ 673.406 200.586 472.820
1.92.&: ...................... 879.302 216.745 662.557
~925••••.••••••• , ••••••• .158.435 225.490 232.945
1925.................... 496.i06 227.755 268.351
f927 •..•..•.•••••••...•• 538.001 253.508 284.493
1928••.•••••••••••••••.• 500.631 274.356 226.275
t929 •••••••••••••••..•.• 419.327 252.498 226.829

Totais ...•........ 13.745.995 6.790.928 6.955.067

A porcentagem foi pois de 48 % - donde se infere que
no Brasil a fi:xação de imigrantes foi bastante superior.

Entre os problemas t.ranscedentais que preocupam os
países novos com extensas áreas incultas - avulta, em pri
meiro plano, o da imigração.

Sr. Presidente: O Brasil, que está nessas condições,
com 8.500.000 km2 de território e apenas 42 milhões de
habitantes, se tanto, não pode se desinteressar pelo seu
povoamento - sob pena de atrasar criminosamente o seu
desenvolvimento.

A imigracão oferece o braço para o trabalho agrícola
e industrial - e é, também, portadora do elemento essencial
á construção do edifício da nacionalidade.

E imprescindível. cuidar da escolha dêsse elemento 
da sua seleção, adaptação e fixação. sem o que as melhores
raças redundariam prejudiciais - como o próprio elemento
nacional, descurado como se encontra, levará a raça á de
generescência.

A.1 a grande responsabilidade dos governos.
Honõrio de Silos - Chefe de Expediente do Departa

mento Estadual do Trabalho e talentoso escritor e jorna
llsta, numa série de artigos intitulados a "Imigração no Im
pério e na República", assim termina. num deles, as suas
considerações:

.:::= -
"Tivesse o govêrno de Pedro TI introduzido. no

llaís, três ou quatro milhões· de colonos, e outro seria,
hoje, o panorama brasileiro.

Sem a imigração da Repúhlica n. f, não teriamos
olaro, evidentemente o progresso atual - sem 08
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dois e meio nillhões de trabalhadores acolhidos por
São Paulo, não teÍ'iamos. êsses milhões e milhões de
pés de café produzindo; - não teriamos funcionando,
dinamicamente, milhares de fábricas; não tei'iamos
tantos quilômetros de ferrovias e rodovias.

Menor seria a renda do Estado - Piratininga
não possuiria cem mil casas nem vinte mil auto
móveis. "

Quaito ás correntes imigrat6rias estrangeiras eu penso,
Sr. PresIdente, que devemos nos cingir ~ imigração expon
tanea - selecionando-a convenientemente e evitando a for
mação de núcleos condensados de uma mesma raça - para
assim facilitar o caldeamento. A exigência de que adotem
os nossos costumes e lingua é função dos governos, a08
quais cabe prevenir pela legislação ordinária os fatos de
primentes aos nossos f6ros de nação livre; de vermos no
seio do território brasileiro verdadeiras .. possessões estran
geiras" - em que o Brasil é quasi desconhecido. Sou fran
camente favorável á emenda do nobre colega TeotOnio Mon
teiro de Barros, pela sua intenção altamente patriótica e
seu caráter de medida preventiva essencial á defesa da raça
e dos costumes brasileiros.

Entre os elementos da imigração, possível no momento,
avulta o japonês - que é indubitavelmente um ótimo co
lono, pelas suas qualidades físicas, pela sua aptidão e prin
cipalmente pela sua cultura - o que atesta o estudo rigo
roso levado a efeito em São Paulo pelo Departamento Es
tadual do Trabalho, junto ás Prefeituras e aos fazendeiros •.

O resultado dessa enquéte se pode resumir, como se
encontra no "Boletim do Departamento", publicação oficial,
assim:

"Relativamente á imigração japonesa, em maia
do ano passado, o Departamento dirigiu uma circular
aos prefeitos do interior do Estado, pedindo infor
mações gerais sObre seus~ trabalhos e costumes para
a elaboração de um estudo sôbre a mesma eoloniza
cão. Quarenta e três prefeitos responderam á "en
quete".

Ante 8 leitura dessas respostas, ehegou-se li
conclusão de qué a imigração japonesa é útil para
o nosso país. Ficou perfeitamente esclarecido, no
relatório das respostas dos prefeitos, que os japoneses
não são refratários aos nossos costumes, como se
propala; pelo contrário, são dóceis e não fogem á con
vivência com =c os nacionais. Existem exceções, mas
estas são poucas, ante o grande número de imigran
tes que procuram fixar em nosso pais. .Para
provar a fixação do colono nipÔnico em nossa
terra, o prefeito de Ribeirão Preto, por intermédio
do consul japonês daquela cidade, afirma que, dos
23.874 colonos que perfazem a sua totalidade Da
quela zona, apenas 46 regressaram, definitivamente
para o Japão. Também o prefeito de Promissão in
forma que dos 6.000 japoneses residentes no muni
cípio, apenas 9 voltaram á sua pátria. Quanto á sua
atividade, em geral, é toda empregada na lavoura,
cultivando,~e.preferência, o café, arroz, algodão,
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cana de açúcar, batatas, feijão, toda sorte de cereais
e hortaliças (criação do bicho de sêda), etc. Um fato
relatado pelos prefeitos: no geral, os japoneses cum
prem, satisfatoriamente, a obrigação legal do registro
dos seus filhos perante as autoridades brasileiras.
Segundo a última estatística do consulado japonês, o
número de japoneses existentes em São Paulo, é de
106.557.

Os lavradores que responderam á circular do
Departamento acham, na sua maioria, que o colono
japonês é um excelente operário agrícola, por ser
trabalhador, sadio,· honesto, econÔmico e cumpridor
dos seus deveres perante os patrões. Poucos foram
os que se mostraram contrários á imigração japonesa.·
Em geral acham que os japoneses se adaptam perfei
tamente ao meio brasileiro e se fixam em nosso país.

Relattvamente ainda á imigração japonesa, está
sendo elaborado, pelo Departamento, um estudo com
pleto. "

É obvio lembrar que o Brasil é um território despo
voado; - precisamos de imigração - ela é fator de pro
gresso e de riqueza; mas admitamô-Ia:

1°, sem :prejuízo do trabalhador nacional;
2°, regulamentada e fiscalizada seriamente.
81'. Presidente: No Brasil, onde a agricultura tem por

base a grande propriedade, só há um meio eficaz de radicar
o colono á terra que é proporcionar-lhe terra :para cultivar
de sua prónl"ia conta.

iJ:sse problema seria resolvido com facilidade se os
grandes proprietários se dispuzessem a arrendar suas gle
bas, como se faz em larga escala n.os arredores de São
Paulo, onde os alugueis, por vezes, atingem a 50% do valor
venal da terra.

Para compelir. a tal um único recurso se nos afigura
eficaz: a taxação progressi-ofa das terras incultas ao lado da
exigência da participação do trabalhador nos lucros da ex
ploracão.

S6 assim, Sr. Presidente, abandonando preconceitos,
porquê não podemos continuar no regime atual de trabalho
rural, conseguiremos estabilidade do trabalhador dando
lhe remuneração correspondente ao seu esfôrço.

Nossas vistas devem se voltar de preferência ao traba
lhador nacional que viveu até hoje abandonado dos go
vernos.

Quando da minha gestão no Departamento do Trabalho,
fiz uma enquête, á propósito da eficiência do colono nor
destino, a que respondeu grande número de fazendeiros 
chegando á conclusão de que o trabalhador nacional é ótimo
colono.

Um grande fazendeiro, o Dl'. Fábio Guilllarães. assim
S~ manifestou a êsse respeito:

"Sou lavrador há muitos anos ero S. Paulo e
sinto-me, _portanto, autorizado a contribuir com o
meu testemunho SÔbre a matéria. Já me expressei
mais longa e miudamente sôbre o .préstimo do tra-
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balhador nacional, na tese que me coube apresentar
a êsse respeito no Congresso do Café. Expendi con
siderações inteiramente favoráveis ao emprêgo do
elemento brasileiro~ ajuntando os- motivos da minha
preferência, e escrevi na imprensa do Rio sôbre o
mesmo têma. Minha opinião não procede de mera
simpatia. Funda-se na longa experiência adquirida
por espaÇo de muitos anos, durante os quais, na ad
ministração de minhas fazendas, tive por fôrca de
lidar com toda a sorte de trabalhadores e de colonos.

Apoiado sôbre os resultados da experiência é que
lhe assevero serem os colonos brasileir-os um elemento
de primeira ordem. Que se requer .nos serviços da
lavoura, como em todos os gêneros de atividades? 
Resistência, fidelidade, persistência. Essas qualida
des, o brasileiro possue-as em grau satisfatório. Ne
nhum estrangeiro bate a nossa gente em matéria de
resistência. E todos os fazendeiros, ao menos os que
abriram as suas propriedades no .sertão virgem, po
dem atestar que a obra inicial de desbravamento das
florestas e os trabalhos preliminares do amanho do
solo, provêm do esfôrço, a bem dizer exclusivo do
braço nacional. O nosso caboclo, fazendo caber sob
essa denominação todas as espécies de trabalhadores
rurais indígenas, foi o pioneiro heroico das avança
das no sertão em que hoje florescem as mais prós
peras fazendas. Arcou com o serviço bruto das der~

rubadas, a extração dos troncos, e fê-lo com extra~

ordinária coragem, preparando a terra futuramente
destinada ao colono de além mar. .É preciso ver o
nosso homem, de torso nú, sob a soalheira, manejat'
o machado horas a fio, para verificar a sua abnega
çao e a solidez dos seus músculos. Ninguém empare
lha com êle nessa prova de resistência admirável."

A propósito da instrução do colôno nacional, eu vou ler
aos nobres colegas as estatísticas levadas a efeito no D. E. I.
de São Paulo e que constituirão surpresa para muitos nesta
Casa. De 17.792 emigrantes, entrados no pôrto de Santos, em
1931 - o gráu de alfabetização era êste:

%
Nacionalidades Total Sabem ler Nãosa- Alfabe-

bem ler tizados

Alemães ·.......... 882 795 87 82
Brasileiros · .... ,.. .. 4.987· 3.919 1.068 78,6
Italianos . · .......... f.303 1.136 167 77,9
.Taponeses . ........... 5.399 4.056 1.343 75,1
Poloneses .............. 584 436 148 74,6
Portugueses • .... 'OI .... 2.390 1.627 763 68

~

Verificamos, pois, que o Brasil apresenta um coeficiênti
de alfabetização bem a);)reciável, estando em segundo ~ugar, em
seguida á Alemanha .- pais em que a instrução atingiu ao
mais alto gráu de difusão._

Mas, continuando as nossas observações, verificamos que,
em 1930, entraram pelo pôrto de Santos, 35.000 imigrantes.
Excluindo algumas nacionalidades, as que apresentaram
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maior número de individuos .alfabetizados foram as se
guintes:

Nacionalidades
%

Total Sabem ler Não sa- Alfabe
bem ler tizados

Austríacos • • •....•
Hungaros •.•......
Alemães •.......•.
Axgentinos •••...•.
Italianos . . .
Letônios •...•....•
Russos .••.....•.
Lituanos . . .....'•.
Poloneses ......•
Iugo-Slavos • ..•..•
:Brasileiros • . .•.••
Rumenos •.....••
Espanh6es •.•.••••
Japoneses • . ..•..•
Sírios .•.•...••.•
Libaneses ......•
POl.'tugueses . . ...•

296
277

1.246
169

1.795
1S0
241

1.172
1.013

368
4.860

825'
1.443

13.585
327
478

5.769

275
258

1..157
148

:1.765
1:1.0
202
9t>9
836
287

3.712
622

1.0eO
10.:190

,231
326

3.,207

21
19
89
2:1

268
20
39

203 '
177
81

LH8
203
363

3.395
96

:152
2.'562

94
93
92,7
87,5
86,4
84
83,8
82,9
82,5
77,9
76
75,6
74,7
74
70,6
68
55,5

Por fim. fazendo um retrospecto ás entradas de 1908 a
:19a:1 - eonclufmos que num total de 1.064.355 imigrantes
as percentagens assim se definiram:

De :1908 a 193:1

Nacionalidades
%

Total Sabem ler Não sa- Alfabe
bem ler tizados

Alemães ••.••••••
Franceses .••.••.•.
Letos •.••••.•.•.
Húngaros • • •••••••
Brasileil.'os • . •••..•
Poloneses • . .•.••..
Austríacos . . •..•.•
Japoneses •.••..••
Iugo-Slavos • . •.••.
Rumenos . '" ••.•.•
Russos ••.....•..••
Lituanos ••...•.•.•
Sírios • • ••.•••.•.•
Italianos .
Portugueses •.•.•..
Turcos. ••.••.•.•••
Espanh6es • • ••••••

38.033
2.749
3.219
4.860

85.058
1.0.827
14.402

:103.765
21.005
22.734
10.228
19.981
16.382

197.113
260.742

26.2:19
206.004

32.745
2.375
2.679
3.851

66.545
8.224

:10.745
76.552
15.01.7
:15.952
6.764

13.126
10.095

114.803
107.536
10.009
55.987

5.288
374
540

1.002
:10.5:13
2.603
3.657

27.213
5.988
6.782
3.464
6.845
6.287

82.3:lO
153.206
16.210

150.017

86,9
86,3
83,2
79,7
78,2
75,9
74,6
73,8
71,4
70,1
66,1
65
61,6
58,2
41,2
38,2
27,1

Assim, Srs. Constituintes, precisamos abandonar o máu
vêso de depreciar o que é nosso, sejamos judiciosos para com
nosco pr6prios ,amparemos, sob toda forma, o trabalhador na
cional. evitando o seu êxodo para as cidades, dando-lhe jus
tjça,assistência e retribuição justa ao seu esfÔrço - até tor
ná-lo o pequeno proprietário - fórmula única de radicar o
homem á terra.

Para atingir êsse objetivo, Sr. Presidente, as cooperativas
serão o complemento indispensável, ao êxito dessa, notável
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iniciativa: - conjugadas as de produção e de consumo tería
mos assegurado ao trabalhador rural, transformado em pequeno
proprietário, a prosperidade essencial á estabilidade social e
econômica do país.

~ntrando na apreciação do Substitutivo, encontramos, no
Capítmo m - "Da ordem econômica e social" - o Título IV
-.:. "Dos direitos e deveres", - arts. 160 e 162, no qual vemos
consignadas medidas que asseguram, ou melhor, procuram
assegurar o trabalho, orientando-o para uma política de maior
fixação do homem no campo e garantindo a liberdade de
união para a defesa das condições de trabalho e de -vida, 
providências de marcada sabedoria, em face da experiência
dolorosa que nos ensina que o homem do trabalho não podE',
não deve ficar á mercê de suas próprias condições, jungido á
exploração do capital.

Assim como, Srs. Constituintes, em seu Titulo I - "Da
organização federal" - na 10a. alínea do art. 7° - ent·re às
atribuições privativas da União, encontramos a letra g), pela
qual cabe a ela legislar sôbre: colonização, emigração e imi
gração, podendo orientar, regular e proibir esta última.

Ora, Sr. Presidente. em problema de tal relevancia, pa
rece-nos cabia a esta Assembléia a iniciativa de prescrever a::s
providências essenciais ao povoamento racional e inteligente
do nosso imenso território, assegurando. assim, na vigência
da Constituição que vamos elaborar o progresso do 'País e a
defesa da nacionalidade.

É por isso, Srs. Constituintes, que eu venho propÔr a
seguinte emenda,. que envio á Mesa:

Ao art. 3°, -do Título VII - "Disposições gerai3" -,
acrescente-se:

f) Código do Trabalho;
g) Da imigração - regulamentação".
Assim teremos atendido a êsses problemas capitais. que

vão codificar as leis do trabalho, selecionar e dar perfeita
distribuição aos imigrantes que procurarem o país, criando,
junto ao Ministério do Trabalho e de EducaQão e Saúde Pu
blica, os órgãos necessarios á garantia de melhor caldeamento
e assimilação das correntes imigratórias.

Eis. Srs. Constituintes, as minhas considerações. de hoje.
a propósito dessa importante matéria. (Muito bem; muito
bem. O orador é cumprimentado).

Durante o discurso do Sr. Lacerda Werneck,
o Sr. Tomaz Lobo, 10 Secretário, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Fernandes
Távora, 2° Secretário~

8
.() Sr. Pr.esident~ - Tem a palavra o Sr. Pedro Aleixo.
O Sr. Pedro Meno _ Sr. Presidente, nobres Srs. Cons

tituintes.
Quem atentar no projeto constitucional, que estamos

discutindo, há de proclamar, por certo, a sabedoria de quan
tos vêm colaborando na feitura de nossa Carta Política.

Vivemos a hora -di1icn dos grandes embates. Tudo se
afirma; tudo se nega. As divergências cada vez mais se
aprofundam e as opiniões se debatem em ambientes acalo
rados pela paixão. Raros terão a serenidade e a isenção de
animo, que a realidade nacional reclama, para resistir -a ten-
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tação de experiências extremistas. Não façamos das sombras
que essas experiências projetam sÔbre a nossa terra as r~ali
dades para as quais estamos legislando. É por isso mesmo
que o projeto constitucional, que ora discutimos, merece elo
gios e encômios, pois é de justiça reconhecer que seus e1a-.
horadores procuraram adotar a média das opiniões vulgari
zadas, das doutrinas debatidas, dando a êste plenário as dire
trizes que devemos seguir para o delineamento de normas
eminentemente nacionais e praticamente exequiveis.

É para trazer a minha colabox'acão a esta Assembléí3y
colaboração que, nada valendo por quem a apresenta, muito
vale pelo prestígio que lhe dão os companheiros da bancada
progressista de Minas Gerais, que neste momento venho fa
lar, com o fim de examinar alguns dispositivos do projeto e
pedir para as minbas sugestões a Elsclarecida atenção da
Casa.

O SR. R.<\UL SÁ - E V. Ex. o faz com todo prestígio de
intelectual e de jurista. (Muito bem.)

O SR. PEDRO ALEIXO - Muito obrigado a V. Ex. As
sugestões são emendas que consubstanciam algumas das res
trições anunciadas pelo meou ilustre teader. Dr. Valdomiro
Magalhães. .

Senhores: não me é possível examinar todo o projeto
constitucional. Nós, os da baneada progressista de Minas
Gerais. como quasi todos os Srs. Constituintes, sincera e pa
trioticamente empenhados na rápida recoDstitucionaIiza~o
do país. aceitamos a redução dos -prazos regimentais, de;;e
jando. entretanto, que, dentro dêsses prnzos, embora redu
zidos, cada representante de Minas venha dizer a ponderada
palavra de nossa gente. venha contribuir desta maneira pata
a exata solução das várias questões. que o Brasil espera
sejam resolvidas pelos seus mandatários.

Assim, as considerações qu.e vou expander relacionam-se
apenas com a nacionalidade e a cidadania e com os direitos
e deveres de nacionais e estrangeiros. Não é uma exposioão
doutrinária o que passo a fazer ~

Para mim, nobres Srs . Constituintes, não tem inipor
tancia a discussão a~erca da utilidade de se inscreverem nas
cartas políticas os direitos dos indivíduos; 'Para mim. não
tem interêsse saber se as normas deolarativas dos direitas do
homem são, ou não, declamações vazias do sentido prático;
não vale apurar se o Estado modernQ~ 'Para l:ealização de
seus fins primordiais, deve negar a existência dos direitos
individuais; para mim, finalmente. o debate sObre a natu
reza da concepção dos direitos do homem, sObre se se Ú'nta
de uma concepção metafísica ou não, real ou imaginária, cede
ante vantagens e b~neffcios palpáveis, ponderáveis e mani
festos.

O que sei é qUe, na luta de todo o dia, no conflito de
todos os instantes. é no texto das declaracões de direito que
o cidadão oprimido vai buscar remédio contra a onressáo.
• O queaprendí, através da história das agitações polí-

tlÇ8S de nossa terra, é que no texto das declaraçÕes de di
reIto o cidadão se abroquela contra o arhítrio e contra a vio
lência.

Que importa, pois, a afirmacão de ser metafísica e re
trógrada a eoncepção dos direitos do homem, se são reais
e benfazejos os efeitos de tal concepção?

Ai está porquê. nobres Sra. Constituintes, venho pedir
a vossa atenção sO~re êstes capitulos,. venho reclamar que
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comigo sejam analisados êstes dispositivos, para que os ilus·
tres membros desta Assembléia, examinando-os e analisan
do-os, possam torná-los límpidos e incontroversos, como con·
vém que sejam preceitos dessa natureza, afim de que jamais
nos falte o remédio - que dêles há de vir - contra êste mal
tão nosso, tão velho, mas ainda tão viçoso - o mal da pre-
potência. _

O primeiro dispositivo que despertou a nossa atenção
foi o art. 137, letra C, que prescreve a perda da nacionali
dade, pelo cancelamento da naturalização, se em processo
administrativo se provar que a atividade social ou política
do naturalizado é nociva ao interêsse nacional.

Fácil é mostrar as consequências perigosas que da apli
cação dêsse dispositivo decorrem, no regime novo que o pro
jeto estabelece, para os estrangeiros. Vigente a Constituição
de 91, os estrangeiros que se casavam com brasileiras, ou
~ram pais de filhos nascidos no Brasil, adquiriam a na
cionalidade brasileira, desde que não manifestassem a in
tenção de conservar a nacionalidade de origem e uma vez que
possuíssem imoveis aqui situados. A nacionalidade assim

=-=adquirida, constitucionalmente adquirida, era insuscetível de
revogação, pois, sua perda não estava particularizada no ar
tigo i 1 da antiga Constituição. Assim, a mulher brasileira e
os filhos brasileiros de estrangeiro ficavam a salvo das con
sequências de medidas que, aplicadas contra o marido ou
pai, haviam forçosamente de 'refletir-se no conjuge ou na
pr6le.

Ora, o projeto em discussão, seguindo nesse ponto a
orientação do anteprojeto, suprimiu o caso de nacionalização
que o art. 69, n. 5 da Constituição de 1891 eXpressamente
consagrara. Estou de acôrdo com a orientação seguida pela
Comissão Constitucional. Mas, entendo <rue, por isso mesmo
que se suprimiu a nacionalização pelo casamento ou em con
sequência de nascimento de filhos brasileiros, mais difícil
deve tornar-se o canéelamento da naturalização e mais as
segurada deve ficar a defesa do naturalizado, de modo que
não venha o poder público, sem formalidades resguardadoras
dos altos interesses em apreciação, decretar a perda de um
direito que não é apenas do estrangeiro, mas muitas vezes já.
interessa a uma família toda brasileira.

}.lor isso, propomos uma emenda substituindo as expres
sões "provando-se em processo administrativo", por estas ou
tras "provando-se por via judiciária".

O SR. .ARRUDA FALCÃO - V. Ex. permite um aparte?
O SR. PEDRO ALEIXO - Com o máximo prazer.
O SR. 'ARRUDA FALCÃO - Certamente. tem V. Ex. todll

razão, quanto ao perigo dêsse excessivo arbítrio dado ao
administrativo para caçar direitos individuais, mesmo quanto
á nacionalidade. Todavia, isto seria sanado, atribuindo-se á
vítima o direito de obter a revisão pelo Judiciário do ato que
lhe suspendeu a cidadania, visto que, casos de grande gravi
dade e de grande, perigo, pela aquisicão de um elemento es
trangeiro, impõem que o Executivo tome providências ime
diatas. Assim pensando, entretanto, não compreendo que UIIl
país .novo, quo ha de ser como todas as nacões, depois do pro
gresso dos meios de comunicacão, cada v~z mais avançados.
destinado a ser pátria cosmopolita, suprima aquilo qua ne
nhum inconveniente acarretou, a naturalizacão pelo meio
anterior. Entendo que a 'Nação deve ter as pói'tas abertas a
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todos que lhe tragam atividade e se venham incorporar" á
sua população.

O SR. PEDRO ALEIXO - O aparte com" que me honra o
ilustre representante de Pernambuco deve ser respondido ten
do em vista as duas consiaerações que oferece. A primeira se
refere ao possível recurso para o judiciário do ato administra
tivo cancelador da naturalização, afim de que o Poder Executi
vo tenha sempre em mãos um remédio pronto contra, o ele
mento estrangeiro que, depois de naturalizado, exerce ativi
dade social ou política reveladora de sua inadaptação ao nosso
ambiente. Mas, na conformidade do substitutivo que estamos
discutindo, a revisão judiciária seria muitas" vezes medida
inoportuna e tardia, porquê, cancelada a naturalização, o Exe
cutivo poderia logo promover a expulsão do estrangeiro, com
o que se dificultaria ~ra a vitima do ato injusto o remédio
aconselhável. Além disso, confiar-se ao Executivo a aprecia
ção da nocividade da atividade social ou política exercida
pelo naturalizado, é fazer da parte juiz, pois é natural que o
governante confunda com o nacional o interêsse político ou
social, que, no poder, êle está sustentando. A segunda obje
ção diz respeito ao jnconveniente de alterar-se a regra da
art. 69, n. 5 da Consfffüição de 91, pois o ilustre aparteante
considera que, país novo, o Brasil deve facilitar a incorpo
ração á sua população de elementos que venham trabalhar
e cooperar para o progresso nacional. Parece-me que é sem
pre perigoso admitir-se a naturalização por circunstancias,
como estas, de casar-se eom brasileira e de adquirir imovei~
no Brasil, pois a aquisição da nacionalidade, mesmo para o
elemento inconveniente, deixa de depender da apreciação das
autoridades nacionais.

O SR. BARRETO CAMPELO - Naturalização'por circunstan
cias é um perigo.

O SR. PEDRO ALEIXO - Sem dúvida, o preceito cons
titucional de 91 encontra a sua justIficativa na necessidade,
naquele tempo mais premente que hoje, da atração de gran
des correntes imigratórias. Mas, na lei ordinária de naturali-"
zacão, poderá o legislador, e deverá mesmo fazê-lo, facilitar
a naturalização para os estrangeiros que se cas91'êmcom bra
sileiras ou tiverem filhos brasileiros, ressalvada sempre a
faculdade de negar o poder público o pedido do estrangeiro,
a-pesar daquelas circuns1ancias, se se tratar de elemento
indesejável. Como Nação nova, o Brasil já facilitou a aqui
sição da nacionalidade consagrando simultaneamente prin
cípios do iUB soZi e do ju. sanguinil.

Vou passar ao exame de outro dispositivo do projeto.
O art. 138 § i O, letra a, diz que não podem ser alistados os
que não saibam lêr e escrever, como a legislação eleitoral
exige. Não sei, Srs., como haja outro modo de saber
lêr e escrever que não o próprio modo que ressalta da in
terpretação literal e gramatical dessas mesmas expressões,
não sei como pode a legislação eleitoral exigir que se saiba
lêr e escrever de maneira diferente, da qual toda gente sabe
lêr e escrever.

O SR. ADROALDO COSTA - É porquê, muitas vezes, ha
requerimentos feitos por pessoas que não sabem lêr e es
crever. São falsamente atribuídos a essas pessoas.

O SR. PEDRO .ALEIXO - Nesse caso, quem se ãpre
senta como autor do requerimento. não provou que sabe lêr
e escrever.
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O SR. AnaOALDO COSTA - A lei eleitoral deu ao juiz a
facuIdaiIe de, quando desconfiar dessa circunstancia, pedir
a presença do alistando para examinar de 'Vis'lL

O SR. "PEDRO ALEIXO - Se o alistando souber lêr e
escrever, está satisfeita a exigência constitucional.

O SR. ÂDROALDO COSTA - É uma maneira para contro
lar êsse fato, para averiguar se realmente sabe lêr e es
crever.

O SR. PEDRO ALEIXJO - Mas, se o alistando souber
lêr e escrever, quando fôr chamado pelo juiz, escreverá e
lerá seu requerimento.

UM SR.. DEPUTADO - V. Ex. queira desculpa.r. No pro
. cesso de naturalização não há o fato a que V. Ex. se refere·

não Se pede naturalização, compareeendo perante o juiz e.
sim, fazendo declarações. É o processo todo administrativo.·

O SR.. PEDRO ALErxo - O meu caro colega equivo
cou-se. Passei do dispositivo do art. i36 para o de n. 188,
e estou tratando do relativo ao alistamento de eleitores e
não do que- se refere á naturalização.

O SR. MORAIS ANDRADE - Parece-me que esta parte,
que mereceu a critica, aliás, muito judiciosa, de V. Ex.. é
uma parte apenas expletiva. A Constituição não quiz criar
um outro modo de saber lêr e escrever. É o que me parece.

O SR. PEDRO ALEIXO - Nessas condições, é uma
inutilidade. A Constituição não deve conter palavras inú
teis. Por isso, propomos a. supressão das expressões "como
a legislacão eleitoral exigir", afim de que não possa a. lei
ordinária estabelecer exigên.cias que, indevidamente, venham
restringir a capacidade de alistar-se.

Examinemos, agora, o art. i39, assim redigido: "O alis
tamenlo eleitoral e o volo são obrigatórios, salvo para os
maiores de 60 anos. sob as sanl;ões que a lei determinar.
Quer dizer que, no texto ào projeto que estamos discutindo,
a obrigatoriedade é geral, o que importa em não poder ser
alterada nem modificada., nem excetuada, por ser dispositivo
constitucional, pela lei ordinária. Obrigatório é o alista
mento eleitoral, obrigatório o voto, salvo para os maiores de
60 anos. Entretanto, outras exceções podem e devem ser
abertas á prescrição da obrigatoriedade. Não somente os
maiores de 6Q anos devem ser isentos das sanções que a lei
prescreve para o cidadão que deixa de alistar-se e votar.
assim como muitos outros cidadãos devem gozar da mesma
isenção. Para que a lei ordinária não venha infringir a lei
constitucional, e para que sejam reconhecidas isenções jus
tas, propomos que assim se redija o art.i39: "O alista
mento eleitoral e o voto são obrigatórios. salvo as exceções
e sob as sanções que a lei determinar". =

Adiante, encontramos o dispositivo do art. UO, § 11).
letra D. segundo o qual a cidadania se suspende, quanto ao!!
deveres. por incapacidade física .. Se bem compreendi o que
aqui se diz, o cidadão fisicamente incapaz ficará exonerado
dos deveres que a cidadania impõe, mas poderá exercer os
direitos que a cidadania confere•

.A Constituicão de 9i prescrevia a suspensão dos direitos
do cidadão brasileiro, por incapacidade física ou moral. O
dement~, por exemplo, não poderia votar. Melhor será que
se suprima, como propomos, a letra D, referida, não s6 por
quê ad impossibitia nem.o tenetur, como também porquê não



-400-

é s6 a incapacidade física que deve ser causa de isencão de
deveres.

Estabelece o art. f40 § 2°. letra B, a perda da cidadania
pela aceitação de títulos nobiliários, ordens honorificas ou
condecorações. não compreendidas as distinções conferidas.
como reconhecimento ou prêmio de serviços á ciência ou á
humanidade, ou em guerra CQm o estrangeiro.

O SR. XAVIER. DE OLIVEIRA. - Permita-me V. Ex. um
aparte, que eu teria dado na ocasião em que V. Ex. falava
sôbre as questões de cidadania, naturalização, etc. Como
V. Ex. aludiu ao fato de votar o demente, quis salientar
que, se o demente não vota, pode ocorrer o caso de dementes
estrangeiros serem naturalizados cidadãos brasileiros.

Assim, nas restrições ou exigências que se devem fazer
para a naturalização, creio que estada muito bem a do exa
me mental. Isso será objeto de emenda minha.

O SR. PEDRO ALEIXO - ~sse caso deve ser regulado
em lei ordinária, lei que, ~':}mo aliás a que J)"l'eseTltemente
vigora, seja minuciosa até para a defesa da coletividade
nacional.

O SR. XAVIER DE OL1VEIll - Na Fralll}a, ninguém é na
turalizado sem prévio exame médico.

O SR. PEDRO ALEIXO - Agradecendo o esclareci
mento do nobre representante do Ceará, prossigo no exame
do artigo, cujo comentário eu iniciei. Pretendeu-se evitar a
renovação de deba.tes - muito comuns sob a. vigência da
Constituição de 9i, a propõsito da aceiúlcão de condecora
ções. Como está redigido o preceito, entretanto, nem pre
venirá todos os debates, nem evitará os males que da acei
tac;;ão de distinções conferidas a brasileiros por governos es
trangeiros, podem resultar.

Propomos a perda da cidadania por a.ceitação de títulos
nobiliál'ios, ordens honoríficas ou condecorações qUe im
portem em restrição· dos direitos ou de'Veres para com a
República.

O Sn. BAl\RE'l'o CAMPELO - Parece-me que na exceção
cabe tudo.

O SR. PEDRO ALE-IXO .....;. Em exceções, e~mo. esta, a
aceitação de distincões em caso de guerra com o estrangeiro
- é que poderiamos ter um brasileiro comprometido a
obedecer a govêrnode ou.t.ro -pais, e, a--pes~ di-sso, 1).0 g()7,O
de todos os direitos de cidadão da República.

Pelo art. 1.U. letra D. súo inelegíveis os que não pude
rem ser alistados eleitores. Preferimos que se diga 
"são inelegíveis os que não estiverem alistados eleitores"
porquê se o alistamento é obrigatório, se o voto é obrigató
rio, como admitir-se que alguém -possa ser elegív~l s~m. ter
cumprido a obrigacão legal? Todo aquele que não estiver
alistado eleitor, além de infringir texto expresso da Oonsti
tuição, estará revelando imenso desinteresse pela coisa.
pública, indigno ser~ portanto, do exercício da função
pública.

O SR. Lmo MA.mtADo -"- "Não te-rá p-rocUT1lÀo eumpm
um dever cívico. .

O Sa. ODILON BRAGA - Foi essa doutrina· que sustentei
na Comissão.

O SR. PEDRO ALEIXO ~ O ilustre representante de
Minas Gerais, Sr. Odilon Braga, que tão proficiente e bri-
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lhantemente vem trabalhando para que se faça uma Cons
tituição digna de nossa civilização, sustentou, comõ já era
de meu conhecimento, êsse mesmo ponto de vista na· Comis
são dos 26.

O SR. ODILON BRAGA - Folgo muito em o ver repetido
por forma tão brilhante.

O SR. PEDRO ALEIXO - É bondade de V. Ex. Pas
semos, agora. ao capítulo relativo á declaração de direitos e
deveres.

O art. 142, n. 2 diz "não se reconhecem f6r05 de no
breza, nem privilégio de nasoimento, sexo, classes sociais,
riquezas, crenças religiosas ou idéias políticas". É o pen
samento contido em alinea do § 2°, do art. 72, da Constitui
ção de 91.

A êsse dispositivo, propomos uma emenda no sentido
de tornar mais oerta e mais precisa li aplicação do pre
ceito nivelador, inscrito e repetido nas cartas politicas dos
países democráticos. Propomos que se acrescente - "nem
se admitem preferencias decorrentes da classe ou profissão
dos pais".

O pensamento da emenda, poder-se-á dizer, está con
tido nas expressões ....privilégios de nascimentos". Mas essas
expressões, inscritas na carta de 91, não impediram que
leis ordinárias, e mesmo regulamentos, marcassem prefe
rências para filhos, cujos pais pertenciam a -esta ou áquela
classe, exerciam esta ou aquela profissão.

Para maior clareza do texto, para que interpretes in
teressados não façam de preferências que _ condenamos
excepcões permitidas, vimos pedir á Assembléia que apoie
a nossa emenda.

O anteprojeto trazia um dispositivo, que reputo im
prescindível fique inscrito na futura carta constitucional:
- "Não haverá prisão por dívidas, muItas ou custas".

, O substitutivo suprimiu êste parágrafo do art. 142.
Propomos o restabelecimento dêle, porquê entendemos que
a lei não deve permitir facilidades OU vantagens que de
corram exclusivamente da fortuna ou da riqueza. (Muito
bem).

Com a emenda, que propomos, gueremos impedir a
situação de desigualdade, creada pela disponibilidade, ou
não, de recursos pecuniários, entre autores de ~rimes ou de
contravenções da mesma natureza.

A prisão por dívidas, multas ou custas, deve ser aboli
da da legislação penitenciária eontemporanea.

O SR. BARnETo CAMPELO - Não voltemos ao tempo do
Mercador de Veneza.

O Sa. CARLos REIS - O nobre orador -tem toda a razli.o
porquê a multa, cientificamente, segundo Von Lizst, não
pode ser considerada pena.

,O SR. PEDRO ALEIXO - Certamente objetar-se-' que
se tornarão inexequíveis as multas e penas pecuniárias,
sempre que os multados e condenados se recusarem ao pa
gamento, OU não dispuserem de bens sObre os quais possa
recair a execução. Recordemos, porém, os efeitos. muitas
vezes iníquos, da legislação' ora vigente no Brasil. Para o
afortunado. que ganha iOO$ por dia. três dias de prisão
pagam a D1ulta de 300$; para o jornaleiro, que vence o sa
lário de 5$000, s6 com 60 dias de prisão pagará a mesma
muIf.a. Con~idet'e-sp. também que, na conversão da multa.
8 prisão pode dilatar-se até 3 anos e 6 meses.
VOLUME XI 26
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. A Constituição, que estamos fazendo, não lloderá per
mitir que tal estado de coisas permaneça, dêle decorrendo
tão profundas desigualdades, tão graves iniquidades. (Muito
bem.)

O SR. LINo MAcHADo -ll: um nivelamento nobre, o que
V. Ex. pretende fazer com a sua emenda.

O SR. PEDRO ALEIXO - Aliás, não é apenas minha.
É proposta da bancada mineira, que está empenhada em
fazer uma Constituição que seja garantia da maior igualdade
possível entre todos os brasileiros.

O SR. LINo MACEADO -:. O que demonstra o liberalismo
e o espírito de justica do povo das montanhas.

O SR. MORAIS iU/DRADE: - O pensamento-é, sem dúvida
alguma, digno de todos os encÔmios e louvores. Pediria li
cen~J entretanto, pa.ra lembrar ao orador o seguinte: que na
proibição de se transformarem as multas, dívidas ou custas
em prisão, deve haver uma exclusão, a prisão administra
tiva, como o caso, por exemplo, do depositário que não de
volve a importancia recebida.

O SR. BARRETO CAMPELo - Aí, não se trata de conver~
são.

O SR. PEDR:O ALEIXO - Estou 'COJll V. Ex. Mas, a
prisão administrativa não é prisão por dívida. Estão sujei
tos á prisão administrativa os funcionários do fisco, exa
tores, etc., que são encontrados em desfalque. Por meio da
prisão administrativa afasta-se da repartição o funcionário
culpado ou suspeito, até que êle reponha os valores, ou ain
da, por meio dela, facilita-se o inquérito para instrução do
processo judiciário.

O SR. MORAIS ANDRADE - Perfeitamente; faço esta ob
servação, <lntretanto, douto colega.•. ·

O SR. PEDRO ALEIXO - Agradeço-lhe; ela. é intei
ramente cabível.

O SR. MORAIS ANDRADE - ••• porquê a cristalinidade
com que V. Ex. está querendo que seja redigida a Consti
tuição exigiria, sem dúvida alguma, essa ressalva para que
de futuro não viesse uma interpretação especiosa, no Foro,
criar dificuldade de que não cogitou a Constituinte.

O SR. PEDRO ALEIXO - Agradeço o oportuno aparte
de V. Ex., porquê me faz atentar em um ponto que deve
ficar esclarecido. Entendo que a prisão por dívidas não é
a prisão pelo desvio, pela apropriação, ero., de valores pe
cuniários. Entendo que prisão por dívidas é prisão por falta
de restituição da coisa no mútuo civil 011 comercial, por
falta -de cumprimento, de obrigação em dinheiro, de cláu
sula de contrato mercantil ou civil. O falido, culposo ou
fraudulento, não está sujeito á· prisão porquê deixou de. pa
gar dividas, mas, sim, porquê a negligência, a má gestão
dos neg6cios, etc. ou as fraudes que praticou caracterizam
a criminalidade da falência. Em todos êstes casos, como
em muitos outros., a prisão não é por dívidas, mas sim pelo
crime do desvio. da apropriação, etc., de bens alheios.

O SR. MORAIS ANDRADE - Mas a prisão administrativa
não é prisão criminal •

. O SR. PEDRO ALEIXO - Não é prisão criminal, tendo
apenas com a Ilrisão preventiva um ponto de semelhança,
quando éi.mposta para facilitar a investigação.
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Srs. Constituintes, agora, peço toda a atenção para o
.dispositivo do art. 124, n. 10, que passo a ler: "A pes
.soa detida, OU presa, será, dentro em 24 boras, apl'eséntada
ao juiz competente, que, se não houver ordem OU decisão

judicial anterior, manterá ou ~elaxa.!á a detencão ou prisão,
-dentro de 72 horas."

Temas, aqui, legalizado, constitucionalizado o arbítrio
<-de autoridade policial e também, com maior amplitude, o
.arbitrio da autoridade judiciária. Sempre que o individuo
-fÔl' suspeito a uma autoridade policial, durante 24 horas•••

O Sa. BAlmETO CAMPELO -"- Pelo menos.
O SR. P:EDRO ALEIXO - ••• poderá. ser preso ou de

tido, sem satisfacão a quem quel"· qUe seJa e, 'Passadas as 24
,horas, em lugar de ser poste em liberdade. 'Vai remetido
,ainda, pelo detentor, á autoridade judiciária. A autoridade
.1Udiciãria, 'Por sua vez, se não houver ordem. ou decisão
anterior, isto é, se não encontrar motivos judiciários para a
detenção ou prisão, poderá, entretanto, tnantê-Ia. Durante

"'72 boras, deve constitucionalmente o preso aguardar a sen
tença. o despacho. a deliberação do juiz.

O al\. Al-ITONIo COVELo - Isso importa na supressão da
iiberdade.

O SEt. BARRETo OAM:PELO - EIlÚ"etanto, a Constituicão
,.de 91 era modelar nesse ponto.

O ~R. PEDRO ALEIXO - Era, realmente, modelar. Mas,
não é s6 isto que vem()s es~rito ~a Constituição J\ropost:l
'para o Brasil. Mais adiante, lemos que "Q prazo fixado pa'l"a
·a aprelSentacão dOg detidos ou pressas. f()ra da sede da co
"m.arca OU têrmo, será ra.zoavelmente ampliado pelo juiz, em
'provimento geral, atendendo ás distancias e QOS meios lie
transportes. :i!:sse di.spo~tivo não se aplica âs prisões de

·caráter militar".
O SR. CARLOS REIS - É uma faculdade de feição inde

terminada.
O SR. PEDRO ~IXO - 'Vejamos algumas das pel'i

--gosas ~onsequências que, da, ap1ica~ão do dispositivo ora
-analiSado, hão de resultar. Lembremo-nos do interior do
~rasil, tantas vezes eSCDlecido por legisladores das capitais.

o projeto em discussão permite (art. :122, § 2°) que oS
.Estados man.tenham a justiça de paz eletiva. Os juízes de
paz pertencem a partidos políticos, a facções 'políticas e

·tllUitOS dêles vivem preocupados com os interêsses faccio
sos do seu grupo. Ora, entre as fUllções que,' comumente. se
atribuem aos juiz de Paz, está a de substituir ° Juiz l\tu-

·nicipal. ••
O SR. JoÃo BERALDo - E, ás vezes, até o Juiz de Di..

'reito.
O SR. PEDRO ALEIXO - ••• e, ás vezes, o pr6prio

..Juiz de Direito.
Partidarias, muitas vezes, são as autoridades policiais

-dos Municípios. quando a nomeação delas Se faz por in-
-dicação dos chefes políticos locais.

De conluio o juiz partidário 8 o delegado faccioso, não
haverá adversário que lhes resista. Em vésperas de pleito
-eleitoral, os oposicionistas de distritos remotos poderão se
:guir todos presos para a sede do têrmo ou da comarca.



-404-

81's., não é a liberdade individual que o projeto estA
assegurando, o que o projeto legaliza é a liberdade de
prender.

Se pretendeu o autor do artigo regularizar a prisão .pre..
ventiva, havemos de concluir, da simples leitura do texto,.
que longe de alcançar o objetivo almejado, o que fez foi
consagrar" legalizar, constitucionalizar o arbítrio da aU
toridade policial e o arbítrio da autoridade judiciária.

O SR. CARLos REIS - O comentário de V. Ex. prova
que a mecanica da liD.&Uagem traiu o pensamento do legis
lador.

a SR. PEDRO ALEIXO - Creio, mesmo, que se quis
copiar dispositivo semelhante de constituições de outros.
povos, notadamente a da Espanha. Mas, o que se disse foi
exatamente o contrário do que se quis, pois, em lugar de·
proteger-se o indivíduo, exculpou-se a violência. E para O'
modesto advogado que vos fala ...

O SR. BARRETO CAMPELO - V. Ex. é um notável ad
vogado.

O SR. PEDRO ALEIXO - '" o dispositivo comentado·
importa em negar a liberdade individual. Por isso, vimos
:propor a seguinte emenda: "A pessoa detida ou presa será
logo apresentada ao juiz competente, que, não sendo legal ao
detenção ou a prisão, determinará a soltura e promoverá ::l
l'esponsabilidade da autoridade, sempre que de direito."

O SR. BARRETO CAMPELO - Acho pouco. Eu ficaria
precisamente na Constituição de 9i.

O SR. CARLOS REIS - Mas essa redação é mais ou me-
nos a mesma de 91.

O SR. JOÃo BERALDO -=- Deve limitar-se o prazo da pri
são até 24 horas.

O SR. PEDRO ALEIXO - Justamente, não quis limitar
o prazo da prisão, porquê entendo que uma prisão ilegal,
seja de 24 horas, seja de duas horas. é sempre um cons
trangimento indevido.

O SR, BARRETO CAMPELO - 1tluitas vezes, é uma vin....
ganca irreparável, até a :prisão por cinco minutos.

O SR. PEDRO ALEIXO - Perfeitamente; tivemos o
pensamento de defender o cidadão contra o arbítrio· da- au"
toridade. Assim, o indivíduo preso deverá ser logo apresen
tado ao juiz. para que êste verifique a legalidade da prisão.

O SR. ANTONIO COVELO - A determinacão de um prazo
mínimo obriga a autoridade a proceder a uma invesUgaçãÚ"
imediata, para fazer cessar o eonstrangimento. .

O 8R. PEDRO ALEIXO - Para. isso há o remédio da'
prisão preventiva, sempre que houver suspeita fundada.

O SR. ANTONIo COVELQ - A prisão preventiva tem uma
mecanica complexà, que pode permitir abusos.

O SR. PEDRO ALEIXO - Que se regule a matéria em'
lei ordinári.., mas não se consagre. como está consagrado, o
arbítrio da autoridade policial ou judiciária.

Vejamos, agora, 81'. Presidente. o dispositivo do arti
go 142, D. :1.8: "Não poderá arguír a inconstitucionalidade
da lei, ou do ato governamental, quem lhe houver sofrido a::
aplicação :por mais de um ano."

Propomos a supressão da restrição, porquê é regra
.~omum e vulgar que uma lei inconstitucional é sempre in
GODlUtuolonal. Assim, não é possível que, com o decurso-
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rápido de um ano, uma lei inconstitucional possa transfor
mar-se em lei constitucional.

O SR. OILONBRAG..<\. - É uma prescrição absurda.
O SR. PEDRO ALEIXO - Prescrição aquisitiva de

constitucionalidade.
O SR. CARLos REIS - Aliás, muitas vezes a lei incons

titucional tem aplicação.
O SR. ODILON BRAGA - Até o momento em que seja

declarada tal.
O SR. PEDRO ALEIXO - Perfeitamente; até o mo

mento em que seja declarada sua inconstitucionalidade.
Quero que contra uma lei inconstitucional sempre se possa
reclamar e que a inconstitucionalidade seja sempre procla
mada. Aliás, é tendência moderna entregar-se á judicatura
especial a garantia da inviolabilidade da Constituição, para
resguardá-la das violações do legislador ordinário, como
também se dispõe que, decretada a inconstitucionalidade da
lei, em determinado caso, essa lei é, por isso mesmo, consi
âerada revogada ..•

O SR.. JoÃo BERALDO - Inexistente.
O SR. PEDRO ALEIXO - ••• inexistente e não tem

ap1icação a outros casos, isto é, ninguém mais lhe pode to-
lerar a aplicação. _

O SR. CARLos REIS - No caso em questão, o tribunal
de minha terra,' há poucos dias, aplicou uma lei inconsti
tucional, reconhecendo que ela o era. Entretanto, essa in
constitucionalidade não tinha sido alegada, e, por isso, não
foi -decretada.

O SR. PEDRO ALEIXO - Penso que a inconstituciona
lidade da lei, mesmo não alegada, deve ser pronunciada
pelos tribunais.

Lendo o art. 142, n. 25, verificamos que êle transcre
ve apenas parte do preceito contido no art. 72, § 9°, da Cons
tit.uição de 91. "É permitido a qUem quer que seja, repre
sentar, por petição, aos poderes públicos e denunciaI' abu
sos das autoridades".

Seccionou-se o dispositivo da Constituição de 91, não se
permitindo que qualquer cidadão promova a responsabili
dade dos culpados. Não vendo motivo para a restrição, ofe
recemos a seguinte emenda: "... c promover, por via ju-
diciária ou administrativa, a . responsabilidade dos cul

Ilados."
Outro assunto que merece detido exame é o do n. 26.

do art. 142. O item resa que- a propriedade está garantida.
·'salvo as restrições ao seu exercício, impostas por 11)i, no
interêsse coletivo", e depois de preceituar que a desapro
priação por utilidade pública seja feita mediante prévia e
justa indenização, termina por declarar que ficará sem efei
.to a desapropriação decretada, que se não realizaI' dentro
.de 12 meses, s6 podendo ser renovada se f6r logo paga a in
denização devida. OI'a, se a indenização é préviamenteI:a
.ga. Coomo se compreende que 12 meses depois ainda não se
tenha feito a desapropriação?

O SR.. MORAIS ANDRADE - V. Ex. permite um aparte?
Essa hipótese é frequente. O Govêrno decreta a desapro
priação de um terreno e, entretanto, não promove o proces
.ao de avaliação, o pagamento da indenização. De modo que
fica .a espada da desapropriação sÔbre a cabeça do proprie
1tário: impossibilitado de utilizar-se de seu terreno e fazer
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nele benfeitorias e continuando despido da indenização que
devia ter. A disposição· é regular.

O SR. PEDRO ALEIXO - Á objeção levantada pelo
meu ilustre colega respondo da seguinte maneira: o que
aqui se diz é que a desapropriação só se fará mediante pré
via e justa indenização.

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre orador que o seu
tempo está quasi concluído.

O SR. PEDRO ALEIXO - Disponho, também, Sr. Pre
sidente, do tempo do meu nobre colega, Sr. Adélio Maciel,.
que me cedeu sua vez.

O SR. PRESIDENTE - Tem então V. Ex. mais meia hora.
O SR. PEDRO ALEIXO - Concluirei antes disso.
Como eu estava dizendo, aquí se dispõe que o pagamen-

to, em caso de desapropriação, é prévio: "mediante prévia a
justa indenização."

O SR. MORAIS ANDRADE - Prévia é a entrega da coisa-·
desapropriada.

O SR. PEDRO ALEIXO - Não é a: entrega; é a indeni
zação. Está escrito: "a desapropriação far-se-á mediante
prévia e justa indenização."

O SR. ADROALDO COSTA - "Far-se-á", quer dizer, efeti
var-se-á. Préviamente tem que haver o decreto de desapro-
priacão.

O SR. PEDRO ALEIXO.- O processo de desapropriação'
se faz, segundo leis ordinárias vigentes, em caso de utilida;,.·
de pública, mediante um decreto.••

O SR. MORAIS ANDR.IDE - Na desapropriação há duas
fases inteiramente distintàs.

O SR. PEDRO ALEIXO - Pois não. Uma fase é admi
nistrativa, vai até o decreto, outra é a do processo judicial,
quando o proprietário .é chamado para a avaliação dos bens
objeto da desapropriação. Estamos de acOrdo neste ponto.
Mas não importa discutir a lei vigente, anterior á Consti
tuição em elaboração, porquê não sabemos se tal lei vigorará·
depois de promulgada a Constituição. O que eu desejo escla
recer é isto: se se quiz que o texto constitucional normasse
o processo da desapropriação, sObre ser êrro de técnica, a
regra proposta é deficiente e ambígua. Por essas razões, pro
pomos a supressão do prazo para a efetivação da desapro
priação e da sanção respectiva.

SObre a garantia e exercício da propriedade individual,.
outra emenda eu deveria trazer a esta casa. Como, porém, a
respeito de meu pensamento não pude ouvir vários compa
nheiros de bancada, reservo-me para voltar ao assunto, em
ocasião mais oportuna.

O n. 27, do art. 142, diz: "os inventos industriais per~

tencem aos seus autores, a quem a lei garantirá privilégió
temporário ou concederá prêmio razoável, quando haja COD.":"
veniência de vulgar~ação dos inventos". Propomos mudar
"quando haja conveniência de vulgarização dos inventos",
para "quando seja de conveniência para a coletividade".
Aliás, a palavra vulgarização é tomada do texto de 91, mas
não exprime bem a circunstancia que justifica essa desapro
priação dos inventos industriais. Os inventos podem ser vul
garizados, pode ser conveniente a vulgarização dos inventos,
sem que deva a co~etividade premiar o autor.
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Em relacãoá propriedade das marcas de indústria e c0
mércio, propo~os uma emenda que é quasi de simples re-:
dação: ~seI'â. por Jel assegurada e rt:guJada a propriedade das
marras de inãústria e comércio".

O SR. CARLOS REIS - 'rodos os inventos de valor devem
ter o m~rifo de ser convenientes á coletividade.

O SR. PEDRO ALEIXO - Reza o n. 30 do art. i42:
"Em tempo de paz, salvo as exigências quanto a ingresso de
estrangeiros, e as restrições da lei ordinária, qualquer pessoa
poderá entrar no território nacional, ou dele sair". Propo
mos que se acrescente: ..... Ou em qualquer ponto dele fixar
residência"•

Está, pelo projeto, assegurada a liberdade de entrada e
safda do individua, mas nada se diz, claramente, como se
deve di2;er, quanto ao direito de. fixação de residência em
qualquer flonto do território nacional.

No tocante ao n. 33, propomos a supressão das palavras:
"Nas transgressões disciplinares não terá cabimento o habeas
corpus. Compreendemos que se subtráiam as transgressões
da disciplina militar do remédio do habeas-corpus. 'Mas, sa
bendo-se que os militares estão sujeitos á jurisdição espe
cial, e considerando-se a amplitude que pode ter a exceção
para a!" transgressões disciplinares .••

O SR. CARLO~ REIS - Em todas as repartições tlúblicas,
existe bierarquia e dev~, também, haver disciplina.

O SR. A!"{TÔNIO COVELLO - Como está redi~ido, o artigo
permite a exclu$ão do beneffcio do habeas-coTp'tl.8 aos casos
de pena. àe prisão administrativa, os quais, no meu entender,
devem também ser atingidos pelos efeitos daquela me
dida.

O SR. PEDRO ALEIXO - •.• melhor será que se faça
a indicada supressão.

O pensamento deve ser êste: As penas administrativas,
as penas disr.iplinares, se forem de prisão, não ficam ex
cluídas do conhecimento da jurisdi<;ão comum, contra elas
havendo o remédio do habeas-corpus.

Quanto ao n. oU., propomos que se suprimam as pala
vras: "com o processo de habeas-corpus".· ••

O SI\. MORAIS ANDRADE - V. Ex. deseja a supressão de
toda a parte final?

O SR. PEDRO ALEIXO - Não; apenas propomos seja
suprimida a parte "com o processo de kabeas-corpu.s", por
Quê não se compreende bem o que está escrito. Basta que se
diga: "dar-se-á em todo pafs, mandado de segurança.....

O SR. MORAIS ANDRADE - Mas aí é o processo, a forma
processual.

O SR. .ARRUDA FALCÃO - O nobre orador está laborando
na mesma dúvida que me ocorreu.

O SR. PEDRO ALEIXO - O que está escrito é o se
guinte: "com o processo do habeas-corpus, dar-se-á, em todo
o país, mandado de segurança a quem tiver direito certo, lí
quido e incontestável, lesado ou ameaçado de lesão, por ato
de autoridade pública, manifestamente inconstitucional ou
contrário á lei".

O SR.. M:OI\AIS ANDRADE - Não acha V. Ex. melhor di
zer: "com processo semelhante ao do habeas-corpus?

O SR.. ADROALDO COSTA - Pela mesma. maneira por que
se eoncede o h.abeas-corpus, conceder-se-á o mandado de se
guranca.
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O SR. PEDRO ALEIXO - Poderia ser causa de con
fusões. No caso do mandado de segurança, conforme o subs
tutivo, tem a autoridade responsável, o prazo de cinco dias
para sua defesa. Pergunto, Sr. Presidente, seo processo é
o mesmo; será que o de habeas-corpus, ligado ao de mandado
de segurança, permite, para audiência da autoridade, um
prazo de cinco dias ? .

O SR. BARRETO CAMPELO - ~sse prazo é a única varian
te que a Constituição admite no processo de habeas-corpus.

O SR. PEDRO ALEIXO - Pretendo evitar que se admi
ta prazo tão longo para a audiência da autoridade, no pro
cesso de habeas-corpus.

O SR. MORAIS ANDRADE - Se ficasse assim redigido:
4<com processo semelhante ao de habeas-corpus dar-se-á o
mandado de segurança", cairia inteiramente essa interpreta-_o. .

O SR. PEDRO ALEIXO - Se o simples processo de ha
beas-corpus vai ser regulêldo por lei ordmárla, porquê não
devemos regular o do mandado de segurança também por lei
ordinária? É mais técnico. é mais preciso e evitará confu
sões lamentáveis.

O SR. BARRETO CAMPELO - Isso talvez não atenda á ra
pidez dêsse mandado de segurança.

O SR. PEDRO .ALEIXO - A Constituição estabelece o
recurso; a lei ordinária traçará o processo.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Acho perfeita a redação.
O SR. lREN1l:0 JOFFILY - O prazo de cinco dias não é be

néfico para o prejudicado?
O SR. PEDRO ALEIXO - Ao contrário, é prazo de d~

fesa para a autoridade.
O SR. !REN:@:O JOFFILY - Acho benéfico, porquê a lei or

dinária não pode dilatá-lo.
O SR. PEDRO ALEIXO - No caso do habeas-co",,",

ninguém nega que o processo deve ser o mais rápido.
"Dar-se-á habeas-corpus sempre que alguém sofrer. ou

se achar ameaçado de sofrer, em sua liberdade, violência, por
ilegalidade ou abuso de poder." A interpretação que á 191·
vigente sObre ka,beas-corpus sempre se deu, nunca pO~ em
dúvida que devesse ser rápido o processo, afim de atingir
o objetivo do remédio, que é o de garantir a liberdade do in
divíduo.

O SR. ODILON BRAOA - Porquê está em jogo o qua há
de maior importancia para o individuo - a liberdade fisica.

O SR. PEDRO .ALEIXO - Quanto ao mandado de se
gurança, quero que seu processo seja rápido, mas tenha
maior amplitude o prazo para a defesa da autoridade.

O SR. MORAIS ANDRADE - O mandado de segurança de
fende direitos muitos mais complexos.

O SR. PEDRO ALEIXO - É preciso, por isso mesmo,
prazo maior, que, entretanto, não deverá ser ampliado pela
lei ordinária ~

Sr. Presidente, mais algumas considerações e vou con
cluir.

Srs. Constituintes, aqui temos um dispositivo, que, des
tacado da declaração de direitos e deveres de 91, passou a ser
artigo especial, com esta redação: "Os cemitérios terão ca
ráter secular e serão administrados pela autoridade munici
pal, ficando livre a todos os cultos religiosos a prática dos
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respectivos ritos em relação aos seus crentes." Até aqui é
o principio, com ligeiras modificações, da Constituição de 91.
Agora, a ino'\'8cão: "Ficam ressalvados os. cemitérios, já
mantidos pelas associações religiosas, s1Jjeittis, l>orém, á ~is
calização das autoridades competentes."

Literalmente interpretado o preceito, o Já quer dizer
que,de agora por diante, outros cemitérios não poderão ser
mantidos por associações religiosas. Além disso, Sr. Presi...
dente, o preceito vem sUscitar de novo velhas questões qu3.
pelo interior do país, apaixonaram muitos de nossos conoi
dadãos. É; por conseguinte, llecessârío dar-se melhor reda
cão ao artigo e também proibir a recusa de sepultura, onde
não houver cemitérios seculares, onde s6mente houver cemi
térios de associações religiosas.

O SR. Â.RR.UDA FALCÃO - O cadaver não tem mais res
ponsabilidade.

O SR. l?EDRO ALEIXO - Não quero trazer e:x:emplos,
que são notórios, que são conhecidos, para justificar esta
emenda, que visa evitar a r~petição do espetáculo escanda
loso de fícaI' um corpo á porta de um cemitério enqu~Ulto se
discute sObre o passado do morto, sObre sua vida. sôbre se
morreu bem ou se morreu mal. Enquanto se travam dis
cussões des~a natureza, vai-se desrespeitando o sábio pre:..
ceita das leis cristãs, que manda dar sepultura aos mortos.

O SR• .AmtUDA FALCÃo - Enterrar os mortos, dizem as
.escrituras.

O SR.. PEREIl\A. LIRA. - Então, o que o orador deseja é a
supressão da parte final do art. 1:45?

O SR. l?EDRO AIJUXO - Não; quero que fiquem res
salvados. não só os cemitérios jã mantidos como quaisquer
~utros que venham a ser construidOS pelas associações re
ligiosas; mas, sempre que êsses cemitérios forem Os únicos
-da localidade, quero que fique proibida a recusa de sepul-
tura. _~

O Sa. CARLos REIS - Isso~ara evitar dúvidas ou. in
~identes futuros.

O Sa. PEREIRA, Lll\A - Querdízer que o orador vai
.apresentar emenda aditiva.

O SR. PEDRO ALEIXO - Perfeitamente. É a que aca
bo de lêr.

No art. 146, letra d, ãepararnos o seguinte: "somente
aos hrasileiros se asseguram os direitos: de reunirem-se,
flem armas, em logradouros públicos, não podendo a poli
oia intervir senão para assegurar ou restabelecer a ordem
ou para preveni!' que seja perturbada."

É, Srs. um diSPositivo profundamente reacioná,rio,
porquê. de uma parte. nega-se aos estrangeiros o direito
de reunião, sem armas, nos logradouros públicos•••

Q Sa. ARRUDA FALCÃO - Isso é jacobinismo.
Q gR. PEDaO ALEIXO - ••• e, de outra, dâ-se en

sejo para que sejàm impedidos quaisquer comícios e todas
as ma.nifestações de pensamento, na praxa pública. O 'tUe
ã Constituição de 9i consagrava era o dlrelto de todos se
reunirem, sem 2rmas, na praça pública, só podendo a au
toridade intervir para i'foStabelecer a ordem pertut'bada.
Aqui se vai além, aqUi se diz que ela ~oderá intervir p~ra
pTevl'nir a 'Pel'turbac;ao da ord~m, vale d~er. que po~erá 1t~
tervu para proibir os eom{elo~. vale dIzer, para llnped~r
que as opiniões se maníf~stem. Mas não é s6: basta que dOIS
o.u Ú'ês estrangeiros, simples curiosos, apareçaD1 num 00-
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mício; para que a autoridade coatora, a autoridade BrDI
trária, prendendo-os, tenha, no flagrante da prisão, a prova
de que legalmente, não só poderia, mas deveria até impedir
o comício.

O Sn. CARLos REIS - E invoque, portanto, êsse pretextO'
para tolher a liberdade de pensamento.

O SR. PEDRO ALEIXO - Sabemos bem a história do·
exercício de direito de reunião. n6s o conhecemos debatido,
várias vezes, através do Brasil. em todos os tribunais.

O SR. ODILON BRAGA - Isso mesmo uo regime da Cons
tituic;ão de 91.

O SR. PEDRO ALEIXO - Mesmo no regime da Cons-·
títuicão de 9i•

.Alegando-se extremado zêlo pela não interrupcão do
transito público, cogitou-se da localizacão dos comícios e,.
desta maneira, impediu-se a manifestação do pensamento,.
porquê se marcavam, para os meetings, -lugares inacees-
síveis. .

O Sn. BARRETO CAMPELo - Até as portas· dos cemité
rIOS.

O SR. PEDRO ALEIXO - Como, depois, dessas experI
ências dolorosas, bavemos de votar um dispositivo mais
reacionário ainda que a interpretacão restrictiva do anti
go preceito, um dispositivo que, embora afirme, pratica
mente está negando o exercício de direito de reunião?

81's. o art. 147 •••
. O SR. PEREIRA LIRA - V. Ex. vai permitir que eu tome·

parte atiVa no discurso que está proferindo porquanto
assumo, de público, a responsabilidade do conteúdo e da.
forma dêsse artigo, que resultou de uma emenda por mim
oferecida.

O SR. PEDRO ALEIXO - Estarei pronto a me conven
cer da procedência dos argumentos de V. Ex.

O Sn. PEREIRA. L1RA - Por uma questão de eleganeia,.
estou prevenindo V. Ex. contra quaisquer expressões, ql1e,
naturalmente, não estão nos hábitos parlamentares de
V. Ex.

O SR. PEDRO ALEIXO - P6de V. Ex. estar descanoa..
do, porquê, realmente embora não tenha hãbitos parlamen
tares, ponho em alta conta o direito de opinião e por iS80
respeito as opiniões contrárias á minha.

O SR. CARLOS REIS - O nobre colega. Sr. Pereira Lira,.
revela, assim, que não tem horror á responsabilidade, de'
de que trata Faguek

O SR. PEDRO ALEIXO - Vejamos os perigos da al)li-
cação dêsse dispositivo. Estou certo de que o nobre depu-
tado Sr. Pereira Lira, quando redigiu êsse dispositivo,.
não ' teve em vista. garrotear as liberdades •••

O SIt. PEREIR.t\ LIRA - Muito ao contrârio.
O SR. PEDRO ALEIXO - ••• antes pretendeu res

guardá-las e defendê-las. Mas,_da leitura désse. disposi.tiyo,
as conclusões a Que cheguei, gao estas que aqUI a.nunc181 e
com as quais, acredito, a esclarec~da AssembléIa parece'
con.cordar• ~

O Sa. PEREIRA LIRA - As obsen·acões de V. Ex. são no
sen.tido de al'g"l1ir o arte de l'eacio':lário'! É uma tése que
reputo de difícil d'3fesa:
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o SR. PEDRO -ALEIXO·-- ReacionárIo. pois não per
mite a reunião de estrangeiros â, ••;.

O SR. PEREIRA LIRA - Vejo, agora, que laboramos num·
grande equivoco. Eu me referi ao artigo i47, relativo ao
Juri. Quanto ao de n. 1.46, que V. Ex. critica, faz parte
das restrições com que subscrevi o su:Jstitutivo. O que estou
reivindicando é o 1.47. que manteve o juri.

O SR. PEDRO ALEIXO - Devem ser muito leves os
pecados de V. Ex., rorquê se apressa em confessar os peca
dos alheios4 ••

O SR. PEREIRA LIRA - O que defendo é o artigo que man..;.·
teve o juri, para os delitos políticos e os de imprensa. exce:"
ptuados os delitos políticos de matéria eleitoral.

O SR. PEDRO ALEIXO - Aliás, devo declarar que,
quanto ao dispositivo do art. 147, estou de pleno acôrdo. Beml
sei que a. instituição do jurí vem sendo la.rgamente comba-
tida vem sendo apontada como responsável pela impunidade
dos'mais feios e, bárbaros crimes. Advogado, habituado a
frequentar a tribuna do jurl, pode ser que. por êsse motivo,
eu tenha chegado á convicção de que a instituição do juri não
é apenas uma instituição democrática. mas uma instituição de
que não podemos prescindir, no ambi.mte brasileiro. (Muito
bem.)

O Sa. BARRETO CAMPELO - Dou o meu depoimento: em
12 anos de promotoria. verifiquei que o juri é a única insti
tuição que o apodrecimento da República não pode total
mente corromper.

O SR. PEDRO ALElXO - O aparte de V. Ex. não é
um simples depoimento: é o testemunho valiosissimo de que
estou com a boa razão.

O SR. CARLOS hEIS - Dez anos ce.mo primeiro promotor
da Capital do meu Estado, deram-me o ensejo de constatar
que essa institui~ão contínua com a mesma solidez.

O SR. I)ERElRA LIRA - Se a hora é dos depoimentos, peço
a V. Ex. para também depOr.

O SR. PEDRO ALEIXO - O que devo dizer, Sr9. Consti
tuintes, é que no Brasil, raI'amente se legisla para o Brasil.
Se vamos fazer uma lei criminal copiamos textos e penas de
legislacões de outros povos. Quando essa lei tem de ser apli-
cada e quando a aplicação dela depende do cidadão jurado,.
que, julgando o delinquente, julga muitas vezes a própria so
ciedade e que. impondo uma pena. reflecte sÔbre o modo
por que essa pena vai ser cumprida, é natural a benevolência,
tão verberada, pois a deficiência da educação é, não raro, &
causa do crime e o desmantelo, as misérias das prisões exce
dem de muito o castig() desejado.

Assim, o que temos de fazer, precisamente, agora, é co
gitar, não _da abolição da instituição do juri, mas da promul
gação de uma legislação penal que possa ser humanamente
aplicada em todo o território brasileiro.

O SR. !REN:ll:o JOFFLLY - De modo que o juri condene
também aos ricos e não sómente aos pobres.

O SR. PEDRO .ALEIXO - V. Ex. há de permitir que
~ix:me que os ricos, muitas vezes, nem sequer chegam ao
JUTl, porquê, por proteções excusas, que decorrem de sua
fortuna, -de sua posição social, conseguem desfazer provaBi
apagar vestígios, ainda zp.esmo na -rase políeial.



-412-

o SR. PEREIRA LIRA - V. Ex., então, estã de acOrdo com
'8 manutenção do instituto do juri. V. Ex. fala em seu nome
'pessoal ou no da sua bancada?

O SR. PEDRO ALEIXO - Falo em nome da maioria dos
meus colegasile bancada.

O SR. PEREIRA LIRA - Sou interessado na manutenção
desse instituto, porquê muito amo as defesas das liberdades
do meu país.

O SR. PEDRO ALEIXO - Acredito que o tribunal do
juri, deva ser mantido, não como atualmente, mas subtrain
do-se á sua competência s6mente os crimes para o julgamento
dos quais se reclamem conhecimentos técnicos. Manter a
instituição do juri, na fórma da Constituição de 91, é per
mitir que ela seja praticamente abolida; e, mais ainda, é
permitir, mesmo, que, em certo momento da vida nacional,
quando para ela se voltar a confiança do povo, acusados com
processos já instaurados passem a ser julgados por justiça
especial, havendo prévia certeza da condenação.

O SR. PEREIRA LIRA - Talvez mesmo especialmente pre
parada para êsse fim.

. O SR. CARLOS REIS - Já houve até quem opinasse pelo
3uri selecionado.

O SR. PEDRO ALEIXO - Por isso mesmo é que dese
jamos emendar o n. 14, do art. 142; "ninguém será proces
sado nem sentenciado senão em virtude de lei anterior ao
lato arguido, ila fórma por ela regulada e por autoridade
competente"•

Entendo que deve ser evitada a mudança de jurisdição,
'Porquê permitir essa mudança é permitir, muitas vezes, o
sacrifício de direitos legitimas pela criação de juízes ocasia
.nais.

O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex., entretanto, há de con
cordar comigo quanto ao seguinte: essa interpretação, no do
.minio da Constituição de 91, era sofística, especiosa. Evitar
O sofisma não é possível.

O SR. PEDRO ALEIXO - Perdão! Sob a vigência de
-Constituição de 91, o que ocorreu foi o seguinte: quando
5e invocou êste dispositivo, "lei anterior ao fato arguido,
na forma por ela regulada e por autoridade competente"
'para que se impedisse o julgamento de certos e determinados
'réus por outros tribunais que não o competente ao tempo
do crime, respondeu-se que as expressões "na forma por ela
regulada'" diziam respeito apenas ao-julgamento. á defesa, ás
garantias dos acusados, etc., e não ao tribunal competente
·para julgar.

O SR. MORAIS ANDRADE - É interpretação especiosa, evi-
-€lentemente sofística .

O SR. PEURO ALEIXO - Por isso mesmo desejo que,
-no texto constitucional, fique estabelecida regra que venha
impedir interpretacão tão perigosa :para os direitos e liber
dades dos cidadãos.

O SR. MORAIS ANDRADE - Se surgirem novos costumes,
..surgirão novos sofismas.

O SR. PEDRO ALEIXO - Bem, mas, neste caso, não po
,deríamos estar fazendo uma Constituição, que não deve ser
,obra de cepticos e descrentes, m~ tem de ser, antes de tudo,
~bra de fé e conviccão.
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Estou eerto de que, nobres Srs. Constituinte~, trazendO'
estas sugestõe§l ••.

O SR. PEREIR..O\ LIRA - Quando o discur~o de V. Ex. per....
mitir, desejaria lic-en~a para um aparte de esclarecimento.

O SR. PEDRO ALEIXO - É sempre oportuno.
O SR. PEREIRA LIRA - Quando V. Ex. entender.
O SR. PEDRO ALEIXO - Pode ser já.
O SR. PEREIRA LiRA - Desejaria saber se V. Ex. con

corda com a exclusividad~ da competência do tribunal do
iuri, para o julgamento de delitos políticos e dos chamados
crimes de imprensa.

O SR. PEDRO ALEIXO - Acredito que o aparte de
V. Ex. já tenha sido respondido quando afirmei que não só
êsses. como outros crimes, deverian_ ser atribuídos á com
petência do juri, uma vez que, s6mente os crimes para ().
julgamento dos quais se reclamem conhecimentos técnicos e
especializados devem ser retirados cu alçada dessa instituição.
E, como os crimes políticos e de imprensa são daqueles sô
bre os quais os cidadãos facilmente podem formar opinião,
aü juri deve caber julgá-los.

O SR. PEREIRA LIRA - Folgo em registrar que não será
com o voto de V. Ex. que o dispositivo que a Comissão dos
26, por proposta minha, enquadrou no substitutivo, possa vir
a cair.

O SR. CARLos REIS - Para punir os delitos da impren
sa basta á legislação comum.

O SR. IRENEO JOFFILY -:- Penso que manter a institui
ção do juri, como está, é manter a impunidade, pelo menos
para os poderosos. porquê os humildes são condenados, co
mo temos visto muitos casos. Ora, a Constituição não pode
permitir que conbnúe êste tratamento desigual.

O SR. PEDRO ALEIXO - Por isso mesmo que a hora
está a terminar, Sr. Presidente, desejaria, nas rápidas pala
vras com que eu vou encerraI' estas considerações •••

O SR. ARRUDA FALeÃo - Brilhantes considerações; bri
lhante discurso. (Apoiado! .)

O SR. PEDRO ALEIXO - Não hom'e brilhantismo.
(Não apoiados.) A magnitude do assunto foi ql1e encare
ceu as palavras que pronunciei: a importancla da mat.éria>
foi que deu relevo ás sugestões que acabo de apresentar.

Ao encerrar estas considerações, quero pedir a vossa.
atenção para êste capítulo do substitutivo, para o relevo
desta matéria - direitos e deveres do cidadão, - porquê,
no definir direitos e deveres dos cidadãos, vamos estabele
cer regras de aplicação diuturna, normas que amanhã serão
invocadas a cada instante. Os governantes nessas normas
hão de encontrar o limite de seu poder; os governados farão
delas a armadura defensiva de seus direitos. (Muito bem;
muita bem. PalmfU. O orador é -vivamente cumprimen
tado.)

:Jurante o discurso do Sr. Pedro Aleixo o
Sr. Fernandes Távora, 20 Secretário, deixa a ca-

-_ deira do presidência, que é ocupada pelo Sr. An-
. .... tOnio Carlos, Presidente.
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o Sr. Presidente - Restando apenas dez minutos para

-:findar a sessão e tendo cada orador Oe direito de falar pelo
>espaço de meia hora, vou levantar a Sessão designando para
~amanhã a mesma

ORDEM DO pIA

Continuação da discussão do projeto n. f A, de i934.
·:{Substitutivo Constitucional - 3& Sessão.)

Levanta-se a Sessão, ás 17 horas e 50 mi
nutos.



96~ Se;ssão, em .16- de Março de 1934

:PresidêIlcia dos Sra. Antc)nio Culoso, Presidente, e Cristóvão
Barcelos, 2° Vice-Presidente

1

ÁS 14 horas, comparecem os Srs.:

AntôuioCarlos, Pacheco de Oliveira, Fernandes Távora.
Clementino Lisboa, Alvaro Maia, Mário Caiado, Alfredo da.
Mata, Abel Ch.ermont, Veiga Cabral, Joaquim Magalhães Cos
ta F~rnand~s, Adol~o Soare~, Godofredo Viana, Agenor' Mon
te, PIres Galoso, LUIS SucupIra, Valdemar Falcão, José de Bor
b~, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Martins Veras, Ker_
glnaldo Cavalcanti, Alberto Roselli, Irenêo Jof.illy, Herectia
no Zenaide, Pereira Lira, Agamenon de Magalhães Aldo Sam
paio, ~imões Barbosa,. Humberto Moura,.Valente' de Lima,
.SampaIO Costa, Antümo Machado, RDdrIgues Dória, Deo
.datQ Maia, J. J. Seabra, Marques dos Reis, Prisco Paraíso,
Magalhães Neto, Medeiros Neto, Artur Neiva, Alfredo Mas
carenhas, Leôncio Galrão, Atila Amaral, Gileno A.mado,
Aloísio Filho, Françisco Rocha, Fernando -de Abreu, Godofre
do Menezes, Lauro Santos, Henrique Dodsworth, Sampaio
Correia, Leitão da Cunha, Nilo de Alvarenga, João Guima
rães, Prado Relly, Raul Fernandes, Acúrcio Tôrres, Fernando
Magalhães, GwYer de Azevedo, Soares Filho, Buarque Na
.zareth, Dias Fortes, Pedro Aleixo, Augusto de Lima, Au
gusto Viégas, Mata Machado, Delfim Moreira. Odilon Draga,
Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, Furtado de
Menezes, Cristiano Machado, Daniel de Carvalho, Levindo
Coelho, Carneiro de Rezende, Teotônio Monteiro de Barros.
Barros Penteado, Almeida camargo, liipólito do Rêgo, José
Ulpiano, Abreu Sodré, Lacerda W-erneck. Antônio Covelo,
Morais Leme, João Vilasboas, Alfredo Pacheco, Nereu Ramos,
Aarão R.ebêlo, Carlos Gomes, Anes Dias, Frederico Wolfen
.butell, João Simplício, Renato Barbosa, Vitor Russomano,
Aseanio' Tubino, Fanfa Ribas, Adroaldo Costa, Alberto Dinis,
Ãcír Medeiros, Ferreira Neto, Vasco de Toledo, Antônio Ro
drigues, Valdemar Reikdal, Martins e Silva, Francisco Mou
ra, AntOnio Pennafort, Sebastião de Oliveira, João Vitac~,
Alberto Surek, Guilherme Plaster, Edmar Carvalh.o, MárIO
Manhães, Milton Carvalho, Ricardo Machado, HOráCIO Laie!",
P'edro R.ache, Alexandre Siciliano, Rocha Faria, Teixeira
Leite, Pinheiro Lima, Leví Carneiro, Abelardo Marinho,
:Morais Paiva. (125. )

o Sr. Presidente - A lista de presen~a acusa o compa
i"ecimento de 125 S1's. Deputados.

Está .aberta a Sessão.
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o Sr. Clementino Lis1l6a ego Secretário, servindo de 2·)
procede á leitura da Ata da Sessão antecedente.

O Sr. Presidente - Se algum dos Srs. Deputados tem
retificação a fazer sóbre a Ata que acaba de ser lida, queira
mandá-la, por escrito, á Mesa, nos têrmos do Regimento.

Vem á Mesa a seguinte

RETIFICAÇÃO

Aguardando, há longos dias, desde o falecimento do an
tigo Deputado Francisco Valadares, oportunidade de pro
pôr á Assembléia, a convite do leader, uma homenagem con
digna á memória daquele eminente e saudosQ companheiro,
não me foi, entretanto, dad~ a honra de figurar entre os
quatorze amigos signatários do requerimento de pezar, hoj&
publicado no Diário da Assembléia.

Seja-me, pois, permitido lastimar a contingência, em
que se vê a Assembléia de não dispor de alguns minutos, como
se costuma em todas as corporações de países civilizados,
para honrar a memória dos seus mortos beneméritos.

A fórma sumarissima, quasi epigráfica, do pesar hontem
requerido pelo desapareci:Iiiento de Francisco Valadares, é
a da despedida apressada, de um terra tibi sit levis de en.
terro pobre.

Em protesto contra essa praxe que se vai introduzindo
na vida parlamentar, e em nome, que presumo não me será
negado, de todos os amigos do querido mineiro e inolvidável
brasileiro. inclusive os signatários do requerimento a que'
me refiro, em qualquer oportU1lJl1áue ela iE1Duna que me seja
dada, invocar a alcncão saudosa da Assembléia para as vir-
tudes e valores desse valente lutador, que teria, sem dúvida,
um assento nesta Caga, se o mal mortal que o feriu não ao-lo·
bouvesse arrebatado.

Que estas palavras me sirvam de escusa para os que com
razão estranhem a ausência do meu nome naquêle requeri
mento, conhecendo os compromissos repetidos que assumi.
de honrar da tribuna a sua memória. - AugU3to de Lim.a.

Em seguida, é aprovada a Ata da Sessão ante-
cedente.

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente~

O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário, sérvindo de 1°).
.declara que não há Expediente a ser lido.

2

o Sr. Acúrcio Tôrxes - Peco a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra. pela ordem. o nobre-
Deputado.

\:
. O Sr. Acúrcio 'fõrres (Pela ordem) - Serei breve".
81'. Presidente, e () serei atendendo ao desejo de V'. Ex.
e ás prescrições do Regimento.

Começarei por enviar á Mesa requeriment.o de transcri
ção, nos Anais da Assembléia,. da resposta dada ao Correi~,
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da Mo:nh4, sõbre o caso de Princesa, pelo eminente Sr.Was-
bington Luiz, ex-Presidente da República. -

.Aproveito o haver V. Ex. tão bondosamente me conce
dido 40palavra para, mais uma V'8Z. pedir que V. E:r., Pre
8id~nte da Assembléia onde - ~omo em mais de uma opor
tunidade tenho aeeutuado - reside a soberania- naeional,
mterceda junto ao Sr. Ministro da Justiça no sentido de que
a censura não continue a ser exercida nos órgãos de publi
cidade, notádamente desta Capital, no momento em que ela.
boramos o Pacto Constitucional da. República, elaboração
a que devemos proceder em ambiente da mais ampla liber
dade, porquê, ainda ontem, .() Diário da Noite deixou de
publicar um artigo em que fazia uma apreoiação sObre a in-
dividualidade do Sr. Júlio Prestes. .

Trata-se dêsse vibrante vespertino desta Capital, que,
sei, tem de V. Ex., homem inteligente, que é, a mesma
admiração que merece de todos aqueles que querem uma
imprensa livre, feita com sabedoria e esposando princípios
educacionais do nosso povo, na vida social, econômica e po
titica.

. Eu pediria a V. Ex. que intereedesse junto ao Sr. Mi
nistro da Justiça no sentido de que se não repitam êsses
fatos, e. para melhor compreensão do caso. enviarei a V. Ex.
o artigo censurado, cujos sub-titulos acabam de ser enun
ciados por mim, para que conste dos nossos Anais, pois, por
êle, verá. V. Ex. que nenhuma otensa há ao Govêrno ou
ás instituições. mas apenas ligeiras e justas apreciações
sObre bomens que, se é verdade, nénbuma posição têm, no
momento, :na vida política do País, nêle ocuparam durante
algum tempo, lugares destacados. recebendo aplausos e 068
pertando entusiasmos em muitos daqueles que hoje, quando
estão no ostracismo, nada mais fazem do que combatê-los.
(Muito bem; muito bem.)

Vem ai Mesa um requerimento do Sr. Acúrcio
TÔrres.

•
O Sr. Presidente - De acOrdo com o Regimento, vai-se

passar á Ordem do dia. (Pau8a.)

CompaTecem mais os Srs. :
Cristóvão Barcelos} Cunha Melo~ Luiz Tirelli, Mârio Cher

monto Leandro PinheIro, Moura liarvalbo, Lino Machado,
Masalhães de Almeida, Rodrigues Moreira, Carlos Reis, Hugo
Napoleão, Leão sampaio, Figueiredo Rodrigues. Silva Leal,
Perreira de Souza, Odon Bezerra, Barreto campelo, João Al
berto, Souto Filho, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Mário Do
miIlgues, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, José de Sá, Osó
rio Borba, Góis Monteiro, Izidro Vasconcellos, Leandro Maciel.
Augusto Leite, Clemente !lIariani. Arlindo Leoni, Edgard
SaIlches, Homero Pires, Paulo Filho, Arnold Silva, Lauro
Passos, Rui Santiago, Miguel Couto, Pereira Carneiro, César
Tinoco, Alfpio Costallat, Fábio Sodré, Cardoso de Melo,
Melo Franco, Ribeiro Junqueira, José Braz, Adélio MacieJ,
Martins Soares, Gabriel Passos, Simão da Ounha, João Penido,
João Beraldo. Poliea:rpo Viotti. "Valdomil'o Magalhã~s, Bel
xnÍl'o de Medeiros, Licurgo Leite, Bueno Brandão, Jaques
Nontandon, Plinio Correia de Oliveira, Alcantara Machado,
Rodrigues Alves, Morais Andrade, Mário Wbately, Ver
gueiro César, ZQroastrQ (louveia. Oincinato Braga, Carlota de
VOLUMli: XI 27
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Queiroz, Cardoso de Melo Neto, Henrique Bayma, José Rono
rato, Domingos V~laseo Nero de Macedo, Generoso Ponee,
Francisco Vilanova, PlÍnio Tourinho, Antônio Jorge, Idálio.
Sardenberg, Adolfo Konder, Simões Lopes, Carlos M~~

xi.miUano, Demétrio Xavier, Pedro Vergara, Raul Bitencou~
Gilbert Gabeira, Edwald Possolo, Eugênio Monteiro de Barros,
Aügusto Corsino, João Pinheiro, EQ:valdo Lodi, Mário
·Ramos, Pacheco e Silva, Roberto Simonsen, Oliveira Passos,
Davi Meinicke. :(95.)

Deixam de comparecer os Srs. :

Tomaz Lôbo, Valdemar Mota, Freire de Andrad~ Jeov4
Mota, Veloso Borges, .solano da Cunha, Arruda tÃamara,
Guedes Nogueira, Manuel Novais, Negreiros Falcão, Cartos
Lindenberg, Jones Rocha, Amaral Peixoto, Olegário Mariano.
Oscar Weinschenck, José Eduardo, Lerogruber Filho, Pandiá
Ca16geras, Negrão de Lima, José Alkmim, Aleixo Paraguassú,
Celso Machado, Campos do Amaral, José Carlos, Guaraci SIl
veira, Lacerda Pinto, Mauricio Cardoso, Cunha Vasconcelos,
Armando Laydner, Valter Gpsling, Gastão de Brito, Nogueira
.:PeRido. (32.)

3

ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do projeto n. i-A.,
de 1934. (Substitutivo Constitucional - 3& Ses
são.)

O Sr. Presidente - Entra em discussAo o Projeto.

Vêm á Mesa, são apoiadas e enviadas á Co
missão Constitucional as Emendas de ns. 34 a 58.

4

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pereira Lira,
primeiro orador inscrito.

O Sr. Pereira Lira - Sr. Presidente, S1'9. Constituintes;
corre-me, preliminarmente, o dever de agradecer ao eminen-.
te Deputado pelo P. R. 1\1., Sr. Daniel de Carvalho, a opor
tunidade Que me deu de ocupar, hoje, a atenção desta Casa.
Faço-o, aliás, sem prejuizo da minha hOt"l de Relator, para
• qual já estou in·scrito, o que deixo desta tribuna mais ·sma
~ez ressalvado. Nessa ocasião, terei ensejo de nle dirigir a
esta Egregia Assembléia, para examinar matérias que enten
do relevantes, assuntos da maior significacão, para a cons
titucionalização do País e que são, exemplifieadamente, a
questão das obras contra as sêcas, o problema da ref6rma
tributária e, notadamente, o estabelecimento de um critério
para asseguração das liberdades públicas, especificadamente
com a mantença do tr:ibunal do juri, o que pleiteio, o que ad
'V.Qgo, como uma instituição garantidora do direito de todos
·os brasileiros, (Mu.ito bem), e que prefiro vêr inscrita na
declaração dos direitos e deveres, e não na parte do Poder
Judiciário.

Como terei ocasião de referir na hora que tenho reser
vada, como Relator, procurarei examinar e demonstrar a ne-
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é-éssidade de atribuir ao Tribunal do Juri .não só aqueles
delitos que se convencionou chamar de "delitos de imprensa",
como ainda. os delitos referentes á matéria política, excluí
dos, naturalmente, os atinentes a assunto eleitoral.

Tooas essas idéias; a que me estou reportando inoiden
temente, constam de emendas que foram por mim apresen
~as na Comissão d()s 26 e que tive a felicidade de vêr alí
~otadas e mesmo encartadas no Substitutivo que está sendo
objeto de apreçO e vem recebendo emendas de seirUIlda dis
cussão, no plená.rio desta Casa.

.Aa6im, Sr. Presidente, a oração rápida que teIiho de
-proferir na Sessão de hoje é ainda exclusivamente SÔbre
matéria tecnica, aliás, o meu terceiro discurso é a respeito da
técnica revisional. ~ste meu terceiro discur"o poderia me
valer, talvez, de alguém que cultivasse a ironia, um contun
dente Ecce iteram Ch:rispinus. Eu replicaria, porém, com
um Delenda Carthago, dentro dos compromissos que t0
mei comigo (e êsses são os compromissos de que ninguém
se póde libertar), exatamente no sentido de aproveitar a
lição de 40 anos de vida republicana, para encontrar o re
médio que nos defenda das comoções e dos movimentos
armados que não têm permitido, quer na monarquia, quer
na república, paz interna para felicidade dos brasileiros.

Sendo assim, temQs o dever de encontrar a medicina
para os nossos mal~s, a qu,al, segundo me parece, já está
esoolhida: é exatamente aquela da emenda que propús, de
feltdi e está. incluída no Substitutivo que estou defendendo,
emenda aliás que desejo manter, porquê - r~pito - não me
inscrevi na coórte dos demolidores do trabalno da Comissão
dos 26.

Examinadas as quest3es de ordem geral, no meu pri
meiro discurso; estudadas as emendas das nobres bancadas
dos gloriosos Estados de São Paulo e da Baía. na sessão de
anteontem - assiste-me o dever Oe louvar, boje, a Comissão
dos 26 por ter, no meu pensar, solucionado o assunto da
técnica revisional, sem techar a porta ao ideal da perfecti
bilidade, sem tornar a Constituição irrevisivel, como o era
a de 9i. - mas, ao mesmô tempo, sem cair no revisionismo
imoderado.

Temos, portanto, Srs., que seguir a tradiç~ brasileira.
Já tratei da conveniência de faoilitar a revisão consti

tucional.
Para ajuizar dessa . conveniência, fixei os seguintes

pontos:
{O} Saber qual a tradição das leis bãsicas brasileiras

no tocante á técnica revisional das Oonstituicões que. tem~
tido e.. das que têm outros países;

2°) Prever com a lição do passado e os ensinamentos
de outrps povos, o que acontecerá com a adoção de uma Lei
Magna que dificulte essa revisão, ou a facilite;

30 ) Prover as necessidades brasileiras. conformemente
ao resultado da ciência e previsãO" adotando, para a Cons
tituição que há. de vir. um dispositivo que possibilite e mes
mo favoreça a revisão do ·Estat.uto Polftico, encartando, nêle
se não um dispositivo revisional permanente, ao menos uma
medida destinada a facilitar a restauração e ref6rma da Lei
Suprema.
, Recordemos, pois, a tradição brasileira.

Não é de tomar em consideração o primeiro marco de
nossa história constitucional, ou seja a Constituição Espa
nhola, pois que es~ vigorou entre nós espo~dicamente, pelo
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espaÇO de um di~ tend-o sido adotado no Brasil pelo Decreto
Imperial (D. ~oão~) de 2t de Aalril de f82f e revogado por
Decreto dQ dIa segul~te, atos êsses, ambos êles, ditados pela
fOrca das armas. "

O primeiro documento. nitidamente brasileiro, que in
teressa á técnica de revisão constitucional - é o projeto da
Oonstituinte de t823, de autoria da Comissão eSpecial, cons
tituida por Antônio Oarlos, JoU Bonifácio, Pereira da Ounha,
Oamara de Bittencourt e Sá, AraUjo Lima, José Ricardo e
Muniz Tavares. . .

Paulo de Lacerda compara o projeto de Oonstituição de
1823 com a· Constituição outorgada de fS24, estabelecendo.
no tópico que nos interessa, as .seguintes diferenças: .

"Quanto á refórma constitucional. a Constituição proje
tada pela "Assembléia Oonstituinte" prescrevia êste siste
ma: A proposta devia ser aprovada, em três legislaturas se
guidas, por dois terços de votos de cada sala, a dos Senado
res e a dos Deputados, e, em seguida, convocada uma Assem
bléia de revista (Refórma Constitucional), por meio de pr~c
mulgação Imperial. constante de uma sala só, eleita a modo
dos Deputados, a qual, se aceitasse a proposta por dois ter'"
ços de votos, a teria aprovado, dissolvendo-se logo que hou
vesse deliberado a respeito e sem se ocupar, em toda sessão.
de qualquer outro assunto.

A Constituicão outorgada mandava que a proposição
que deveria ser sempre originária da Oaroara dos Deputados.
se fizesse por escrito e viesse a,Poiada pelo terço da Oa
mara; que fosse três vezes lida em sessão, com intervalo de
seis dias, e depois se sujeitasse á deliberação preliminar
desta para rei50lver se poderia ser admitida á discussão; se
guia, então, os tramites ordin!rjos da elaboração das leis.
Aceita, assim, a proposição, tomaria fórma de lei. para san
ção e promulgação do Imperador, com a clausula, dirigida
aos eleitores dos Deputados á legislatura subsequente, in
cumbindo a esta, faculdade especial para a refórma. Tal
legislatura, logo 11e. primeira sessão, devia discutir a propos
ta que, vencedora por maioria comum, se promulgaria, jun':'
iando-se li Constituiçãe.

Por fim, tanto a Oonstituiçlo projetada pela Assembléia
Constituinte, como a outo~ada por D. Pedro I, continham
um artigo onde declaravam considerar matéria constitucio
nal tão somente o que diz respeito aos limites e atribuiçOes
respectivas dos poderes públicos, e aos direitos pol1ticos e
individuais dos cidadãos. E, como consequência, ambas
acrescentavam, que tudo que não é constitucional p6de ser
alterado pelas legislaturas ordinárias. sem as formalidades
especiais instituidas para a refórma da Constituiçlo. A essa
disposição, só a Oonstituição projetada adicionava a clau
sula de concordarem dois terços de cada uma das salas
(Princípios de Direito Oonstitucional Brasileiro, voI. I, pi
gina 203)".

O mod'tU faciendi da revisão constituoional era, pois, D,o
Brasil, durante o t:egime monárquico, regulado nos arts.
f 74 a i 78 da Constituição Imperial de 1.824, no Título·VIII.
sob a rúbrica - Das disposições gerais e garaatias dos di
reitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros.

~sses dispositivõs. mais brandos e não tão ~p~ditivos
quanto os da Constituição projetada P7la Oonstltumte.de
i823 já dispensavam a clausula dos do~ terços, 110 fxaIIllte
finai, Ilerante a Assembléia de revista, adotando, ao contrA
rio. processo da maioria comum.
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Ainda assim a ConstItuição Imperial de 1824, pratica..
mente. vedava a revisão constitucional.

Durante longuissimos anos de sua Vigência, de 1821 a
1889, 8Ó foi possfv-el, nêsse regime, tocar uma vez na. Carta,
por ocasião do Ato Adicional. .

As mais intensas crises políticas, sociais e econômicas
foram vividas pelo povo brasileiro, e, muita vez, apontadas
refórmas que estavam no consenso dos partidos - elas fra
cassavam diante do noZi me tanae7'e.

O 7 de Abril, os. movi}llentos de caráter auto;nomista, as
horas amargas de RegêncIa, as altas e baixas conjunturas
econÔmico-financeiras. - a vida, a integridade, a existência
mesma da Nação, tudo se processava á margem de sua Lei
Magna.

O País, vezes vári~, esteve fora da Constituição, com~,
por exemplo, por ocaSlao da aclamação da Regência Provi
sória, da Maioridade, do Treze de Maio - mais o horror 4
realidade e o sapato chinês do Título VIII da Constituiolo
Imperial tornavam uma quiméra qualquer trabalho de res
tauração, de polimento, de orto-plástica na fisionomia do
regime.

O que se fez de acréscimo e alteração na Constituição
de 1824 foi, ao dobrar a casa do decênio, o Ato Adicional,
promulgado em 12 de AgOsto de 1834. Refórma incompleta..
Mais um golpe de facção que uma medicina política apli-
cada aos males d·o País. .

A restauração do Conselho de Estado e a ref6rma do
Código do Processo Criminal, concausas da sublevação pau
lista de f8i2 ( Feij6) e, em seguida, o surto dos liberais mi
neiros (Teófilo Otoni). - tudo agora, como a cr-onicidade
das febres revolucionárias sulina.s, havia antes espelhado
a excitação das massas e a incompossibilidade entre o sen
tido nacional e uma carta política que se esclerosára•••

Só a criação, em i847, da figura do Presidente .io Con
selho estabeleceu li latef'e de uma Constituição que ignorava
o parlamentarismo, o minguado esboçO do nosso quiCá
pseudo-regime parlamentar representativo.

A mentira do voto e o espetáculo tristíssimo (Ias dn-
t'Ubadu nlo permitem se ignore que o Despotismo, masca
rado de liberal e popular, tutelava a Naolo•••

A. Constftuiçlo de i82~ continuava uma magnifft'a alia
da da autorfdade, sem contraste, o que Nabuco obJurgou no
seu ,orite, celebrado.

O esplrito liberal se acoitava nas Províncias 10nginquaIJ
em sur'os endêmicos, notadamente no Nordéste, tio rico de
tradiçlSes revolucionárias. Para aplacar a fnsatisfaolo inter
na, lançavam, os dominadores, mão do recurso das guerras
externas e das questões fntemacionais que insuflavam o
preconceito patriótico das massas, talqualmente quis fazer.
reoentemente, um dos últimos Presidentes, que chegou &
discutir com o seu Ministério a possibilidade de uma guer
ra externa, para fixar as atenções públicas e desarmar, ct?m
a presença de um pseudo-inimigo extra-fronteiras, a guerra
civil desencadeada nos se~tões pelas colunas remanescentes (ie
um dos 5 de Julhó.

Acabada a guerra do Paraguai voltou a agitação. agora
&.-enada por autênticos meneu,.s que já. não queriam a revi
810 do Pacto~~Político, mas a sua substituição total, com a
mudança; do regime preconizada. no Manifesto de i870, avul
tando desde logo Saldanha Marinho. .
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i\ campanha abolicionista era outra caudal revisi~
nista•••

Em suma: todas as crises políticas, sociais e e~onômi
cas do Império tiveram como concausa preeminente a difi
culdade criada pela Constituição ti. sua revisibílitlade.

A qu.estão militar, estopim que jogou o trôno pelos
ares, era a resistência de uma classe contra a Autoridade
que não quís ou não soube ceder.

Quando a insatisfação era geral, a Autoridade; que- sem
pre reagira á idéia de revisara Lei organica do regime, que
opusera sempre obstáculos ao rejuvenescimento da Oonsti
tuição, pondo-a em dia com o sentimento geral. - entAo
essa Autoridade, quando já era tarde, projetou "uma refor
ma clmStitucional no sentido de maior descentrali:a.ção deu
Provincias, da ampliação do Ato Adicional, embaraçando
assim a idéia de Federação que entrára a circular nos meios
republicanos"•

A Oonstituição Imperial, porém, estava morb. As elites
tinham feito a República.

Veio a carta política de 189f.
Esta, também, fechada á idéia de revisão. O artigo 90

criou um. processo de emenda constitucional que teria de
ficar, como ficou, no papel. A clausula de revisão deve ser
ditada em benefício dos governados.

No regime de 1891, era totalmente impossível tornar
realidade um movimento de rejuvenescimento da Carta Re
Ilublicana•

. Nada de iniciativa popul8.l', impossibilitada pela cliu
sula dos dois terços, irrealizável a bipo\ese da iniciativa das
Assembléias locais, - só lograria eDto a campanha revisio
nal que se processasse nas intimidade6 das cavalarioas de
César a, de aparelho de libertação, estaria convertida num
instrumento de opressão.

Havia uma mentalidade hostil á revisão constitucional,
de vez que a ela eram contrários os que se apossavam do
Govêrno.

·Silveira Martins, já em 1892, e Assis Brasil, em i896,
sustentavam a necessidade de concertar a Constituioio Re
publicana. mas nem o povo estava habilitado a compreen
dê-los, nem a verdura de anos do regime autorizava essa
orto-plástica num Código Político, a bem dizer na faze de
exPeriências.

Póde-se mesmo dizer que o revisionismo nasceu no dia
em que foi assinada a Constituioão de {89i, com o discurso
de Leopoldo Bulhões sÔbre as cláSulas financeiras.

Mas nem .a dissidência paulista, nem a campanha civi
lista, nem os demais esforços de políticos - de intelectuai,
ou da parte esclarecida do povo - logrou vencer aquilQ que
Rui Barbosa chamou de "l'esistl2ncia des?:airada" ameaçando
o Brasil com a "evolução não mais poUtica, mas 80cial, le
vando "a rumo", desconhecidos". (Castro Nunes).

Os governantes sempre se opuseram á· caudal que des
cia, desde Campos Sales e Rodrigues Alves a Hermes, at'
que na presidência Bernardes a Carta foi tocada, mas sob
color nitidamente reacionária.

Não se pode considerar a reforma constitucional_ d,
f926 produto da vontade dos brasUeiros e, igualmente, a·
tradução das diretrizes da opinião plThlica.

Ela foi a resultante da vontade de um homem que se
atribuiu um papel-messiamco.
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'. Tal qual a Constituição do Império, .quese fós-
silizou e foi arredada pelo advento do novo regime, a Cons
tituição de 189:1, idealmente uma obra prima, mas ótimo
anteparo para o Despotismo, - fechada aos influxos do re
visionismo liberal, mercê da sua rígida e quiçá inatingível
técnica revisional, - teria, como foi, 'de ser afastada a co
ronhadas de fuzil, 'Pala Nacão em armas.

Podemos concluir, sem receio de contestacão. qae as
revolucões brasileiras, na República como no Império, têm
tido, senão como {}ausa, ao menos como con{}ausa primacial,
a sua impenetrabilidade á técnica revisional. '

l!: 'mesmo tradicional, entre nós, êsse amor á imutabi
lidade da Carta Magna, e essa idiosincrasia ao processo de
revisão que, valha a verdade, vai-se tornando cada vez me
nos perro, de vez que, da Constituição projetada em 1823 á
Constituição outorgada de 1824 e á Repúblicana de 189i,
temos prosseguido numa evolução lenta, no sentido de di
minuir as dificuldades opostas li revisão constitucional.

O art. 90 ainda era muito rígido, valendo como um
impedimento. invencível qUe nunca paude ser removido senão
quando a idéia sorriu á conveniência dos governantes, que
processaram a reforma em :1926, á revelia da Nação.

Preciso é que, a Constituinte de :1934, não reincida no
êrro do passado; mistér se torna possibilitar, e mesmo faci
litar a revisão constitucional, para vêr se, desta sorte, fa
zemos a profilaxia das revoluções, e permitimos ao País ti
aperfeiçoamento e quiçá a mudança das suas instituições,
sem o processo catastr6fico do dilaceramento da Constitui
cão, mas, ao contrário, dentro da evolução gradual da nossa
cultura política.

O SR. VERGUEmO CÉSAR - V. Ex. pe'rmite um aparte?
O SR. PEREIRA LIRA - Com imenso prazer.
O SR. VERGUEmO CÉSAR - Em São Paulo havia o sis

tema de revisão d~cenal, com efeito útil.
O SR. PEREIRA LIRA. - Honro-me com o aparte de

V. Ex. Possivelmente, entretanto, o nobre Deputado não
teve oportunidade de estar nesta Casa na Sessão de ante
ontem, quando essa matéria de revisão periódica e automi
tica foi por mim examinada.

A hora restrita que me cabe, nio permite estudar a li..
çAo alienígena - o ensinamento das Constituições dos outros
povos, e, por isso, vou direto, sem J;Oais preambulos, i matlh'ia
do Substitutivo, para sustentar a maneira pela qual a Co
missão dos 26 encarou o assunto, e procurar demonstrar que
esta Assembléia, insatisfeita muita vez em suas aspiraoi5~
com diferentes correntes de opinião, pleiteando idéas diver
sas, - tem o maior interesse em deixar inscrito na Carta
política um dispositivo que possibilite essa reforma.

O dispositivo não pode ser outro senão o que já constà
ao Substitutivo.

1Tamos, assi~ exanniná-Io.
O Substitutivo trazido a debate, Sr. Presidente, e suba

erito pela Comissão dos 26, contém em seu bOjo o art. i9i,
que é o que se reporta á matéria, dispositivo originado me
diatamente de uma emenda da bancada paraibana e imedia
tamente de uma emenda que apresentei na Comissão. dos 26.

Os propósitos, em linhas gerais, que influenciaram. na
forma e, no:_ conteudo, aquele artigo podem ser resumidos
da seguinte máIíeir~: '
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A Oonstituição antiga exigia, para uma proposta de re
forma, entre outras variantes, a manifestação de dois ter~
-dos Estados, pelas suas assembléas legislativas. O Substi
tutivo, porém, reduz tal exigência, de dois· terços, a simples
metade dos Estados•

.A justificação dessa alteração proposta é muito fácil de
explanar: para uma revisão, como exigir a manifestação
de dois terços das assembléias legislativas dos Estados,
quando uma simples maioria dos Estaàos serve para
mostrar que a idéia da revisão está encontrando éco na con
ciência política das unidades .federativas do País?

O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. há de convir em que
o inconveniente maior dessa iniciativa é trazer aos debates
a agitação, que se está vendo no que dá, em uma reforma
constitucional.

O SR. PEREIRA LIRA - Ou aceitamos uma certa agI
tação proveniente da postura do problema da reforma cons
titucional, o~ então, teremos uma agitação maior, que é a
revolucionária.

O SR. ODILON BRAGA - Em regra,'as reformas constitu
cionais não provocam revoluções.

O SR. PEREIRA LIRA - Ao contrário: derivam o surto
revolucionário.

Outro ponto, Sr. Presidente, que me parece da máxima
lmportancia: a Constituição de 91 exigia a manifestação de
213 dos Estados, (não da maioria, como prevê agora o Substi
tutivo), dentro-do -transcurso de um ano.

Mas, se as Assembléias estaduais se reunem em épocas
diferentes, umas no começo, -outras no meio e- outras, ainda,
no fiin do ano, - podia suceder que, quando a idéia revisio
nista tomasse corpo e impressionasse a opinião pública, já
estivessemos na segunda metade do ano e, então, não haveria
possibilidade de, dentro do mesmo ano, se manifestarem
todas as Assembléias legislativas do País.

O Substitutivo, justamente, dá o prazo de dois anos para
que os Estados se manifestem no sentido da aludida re
forma, não no lapso curto de um ano, conforme a Oonstitui
ção de 91', mas dentro de lapso de tempo maior, de dois
anos.

Outro tópico em que o Substitutivo da Comissão dos 26,
que estou defendendo, inóva, é aquele em que se exigem
duas discússões, e já não três.

Para justificar a idéa que impressionou a Comissão,
como me bouvera convencido anteriormente. limitar-me-ei
à me louvar na opinião, que peco licença para invocar, do
eminente Sr. Deputado Ciocinato Braga, que produziu, a
respeito, mas a propósito de outra matéria, na Oomissão dos
26, discurso memorável, mostrando que os projetos de lei,
as iniciativas legislativas, quando provenientes de corpos
qualificados ou de "quorum" idôneo, deviam entrar logo em
segunda discussão. É o que estã nas boas praxes eongres
suais (' o que ensinam todos os que se preocupam com
i) direito parlamentar, não havendo razã() para se exigir o
pronunciamento tríplice de uma Assembléia deliberante,
quando o Projeto de reforma constitucional já surge nÇ) de
bate, conformado- em suas linhas gerais, dispensando, por
tanto, qualquer discussão ou voto de apoiamento.

A outra iniciativa da Comissão dos 26 e do art. i9i .do
Substitutivo - e aqui. está, exatamente, o ponto nevrálgICO
- é aquela que exige, não, dois têrços de Deputados para
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fazer passar a reforma constitucional, mas a simples maloria
dos membros componentes das Camaras dos Representautea
8'doJ EJtados. Âqui é que bate o ponto.

Aceitar a exigência da manifestação de dois têrc;os dos
representantes da Nação, seria, talvez no caso de campa.
rênoia grande, admitir que ,a abstenção ou a oposição de uma
terea pnrte dos representantes do Povo pudesse vetar a idéa
IDlIDtrJoa, que houvesse conquistado a opinião da maioria,
e a vontade do Pa1s~ J'lão ~tariamo!, port&nto, numa demo..
cracia em que a Nac;ao fosse governada pela maioria dos seus
representantes, mas, haveria, praticamente, um veto e um
veto de um térco dos seus representantes. Seria, portanto,
um regime de govêrno minoritário, e nunca majoritário.

O Sa. ARRUDA FALCÃo - Com dois têrços dosrepresen
tantes, seria, pelo contrário, majoritário.

O SR. PEREIRA LIRA - Refiro-me a um têrco de re
presentantes, com o voto ou .a abstenção a vetar uma re·
forma.

Assim, o Substitutivo da Comissão dos 26 entendeu que
a reforma deve passar, deve ser aprovada e posta em vigor.
desde que tenha por si a simples màioria dos membros, não
dOI presentes, mas dos componentes das duas Camaras.se a maioria dos representantes da Nação comparecem
perante as Assembléias para que foram eleitos e expõem a
vontade dos seus eleitores no sentido ode demonstrar que é.un o necessária determinada reforma, basta essa mauifel
taolo majoritária para que possamos, em conciência, adml
tI.la como absolutamente conveniente.

Para que, porém, Senhores, se não mogue contra o Subs
titutivo da Comissão dos 26 a aleivosia injustificada de ter
faoiUtado demasiadamente a reforma constitucional, - ela
eXi,tu que, no caso de ser a reforma aprovada por simples
matorla dos representantes do Povo, isto é, dos membros
componentes das Caroaras respectivas, seja submetida nova
mente, no ano subsequente, ao benaplácito do Poder Legis
'IUva.

Alora, se essa reforma merece tal aceitação, se impres
.lona de tal forma a vontade dos representantes do Povo a
ponto de ter por si dois têrços <lêsses representantes no seio
ao Poder Legislativo, - então, Senhores, não há o que es
perar, porquê temos, aí, a manifestação inequívoca. vamos
dizer lndisfarcavel, da Nação, e, neste caso, nada mais resta
do que transmitir a emenda constitucional á outra Camara, e,
le ne.ta alcançar também dois têrços dos votos dos seus
componentes, cumprirá unicamente pô-la em vigor, porque
tal 45 a v4Jntade do Povo brasileiro.

AIIim, o Substitutivo da Comissão dos 26 fez trabalho
de oonolliaclo, exigindo a aprovação da reforma por sim.
pies maioria dos membros componentes e a sucessividade
de apr~o, em dois anos consecutivos, em uma e outra
Caman, isto é, na dos representantes do Povo brasileiro e na.
das unidades federativas. .

se a ldéa merecer o beneplácito de dois têrços dos mem
bros de uma Camara, nada mais restará que enviar, imedia
tamente, a emenda... constitucional á outra Camara e, apro
vada que seja a reforma por quorum identico, Dão mais se
necessitará. submeter a voto no ano seguinte, não mais será.
mistér sujeitá-la de novo aQ beneplácito do Poder Legislativo. - -- _.
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Se não tivermos. cuidado com certas eurvas perigosas
da História. quando certas Condi~ões econOmicas salteiam a
vida da nacionalidade, - não poderemos esperar por prazos
longos, de um,. dois e mais anos, para que possamos colocar
as nossas instituições políticas em conformidade com as exi
gências do mundo contemporaneo.

Peco a V. Ex•• Sr. Presidente. que me informe de
quantos minutos ainda· disponho.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. dispõe ainda de iO minutos.
O SR. PER~IRA LIRA - À ultima das ino'Vacõe~ do

Substitutivo é esta: que a emenda aprovada seja anexada
ao texto constitucional e conservada distinta dêle com um
número de ordem, tal quai se procede ha longos e longos
anos na grande República norte-americana.

A vantagem disso é ter sempre o texto reformado vis d
N do texto reformador, de modo a permitir as ilações do
interprete e possibilitar seja averigúado até onde se pre
tendeu chegar, e o que se quís atingir com a medida r~for

madora. Êsse, o princípio admitido na grande Repúbliea
norte-americana e que tem dado os melhores resultados. E
a oportunidade disso tivemos, recentemente, com a emenda do
aleooI. Adotada durante longos anos. - quando todo o Povo
Americano se inclinou para Q partido d·os "molhados" e quís
extirpar essa proibição na sua Magna Carta, não teria mais
do que passa.r a tesoura; assim, essa emenda seria afastada
do texto constitucional. .

Exigir, Srs. Deput.ados, a incorporação das emendas ao
texto é coisa perigosíssima, não só porque nêsse proeesso
de incorporação p6de ser adulterado o pensamento do legis
lador constituinte, como ainda porque poderemos cometer
êrros técnicos gravíssimos, como se verifica, por exe:rnplo.
na Constituição de 91 r.eformada, em que temos um artigo
com dois números, ~ o art. 59 - 50.

Os estudiosos de países alienigenas que abram a Cons
tituição Brasileira reformada em 26. ao encontrarem nela um
artigo que tem dois números (e que se chama art. 59 - 50)
não poderão compreender tal despl'oposito. Dai a nE'cessi
dade em que' estamos de adotar o princípio e a pratica da
América do Norte, que mandam fazer as em.endas em des
taque, com o número de ordem, â parte, não incorporadas ao
texto, mas publicadas, exatamente, com êle.

Examinei. 81's. Deputados, as razões que levaram a
Comissão dos 26 a adotar o te:rto que está incorporado ao
art. i91. As emendas todas que apareceram, já foram ante
riormente objéto de exame da minha parte. Há, porem, uma
que não foi ainda por mim apreciada. Poderia até parecer
uma desatenção ao seu ilustre subscritor, o eminente ho
mem pllblico brasileiro. Sr. Deputado Levf CaruI"I"O.
s. Ex., ao assinar o Substitutivo da Comissão dos 26. fê-lo
com ressalvas, tendo ocasião de juntar uma sua emenda. a
qual diz de perto com êsse artigo 191. . .

O Sr. Deputado Levf Carneiro prop09 uma emenda
substitutiva e é sObre ela que me queria externar longa
me:ate, o que não poderei fazer pelo adiantamento da hora.
Entretanto, registro, dêsde logo, que o eminente Deputado.
em quezn toda a Assembléia reconhece uma das grandes
eulminancias da nossa int.eleetualidade•••

O SEL LEVf CARNxmo - Muito obrigado a V.Ex.
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O SR. PEREIRA LIRA -... cultor insigne do DIreIto
·Público Brasneiro, está,. em princípio, de inteiro acOrdo com
a Comissão ~es 26, porque é S. Ex. quem, ao tratar desta
matéria. escreve. na justificação de sua emenda, que se
deve facilitar o prOMSSO de emenda á Constituicão. embora.
no entender de S. Ex.• se deva dificultar a revisão geral.

Temos, portanto, em princípio, a adesão de S. Ex. O
ponto de vista, porém, de S. Ex. é fazer distinção entre o
processo de simples emendas e o da revisão geral, idéia
que, aliás, não encerra maior novidade em Direito Público.
tendo por si argumentos, pois foi lembrada, creio que pela
primeira vez, na Constituinte de França, quando se discutia
a Constituição de 1791. .

Na Constituição Francêsa de 91 procurava-se proscre
ver o processo de revisão total. Quando se passou á Consti
tuição de 93, os girondinos caíram no extremo oposto: pro
curaram proscrever a revisão parcial. O texto resultante da
emenda dos girondinos foi um texto conciliatorio.

Mas Senhores, parece-me que a emenda do Sr. Leví
Carneiro é de alguma forma prejudicada pelo texto do ar
tigo 191 do Substitutivo, porquanto nada impede que se
permita seja a reforma, ou consubstanciada em emenda a
cada artigo. ou em emendas globais, de modo qu9 estas
nunca deixariam de corresponder a uma especie de revi
são geral.

O SR. LEVf CARNEmo - A minha divergência estâ em
que, no Substitutivo, não se estabelece diversidade para os
dois processos. Allho que o processo de emenda á Consti
tt..ição deve ser facilitado e o de revisão total mais demo
rado, mais dificil.

O SR. PEREIRA LIRA - Vale dizer que V. Ex. está
de inteiro acOrdo com os princípios que orientaram a Co
missão dos 26. - no tocante á parte relativa ao processo de
emenda. Gostaria V. Ex., talvez, que se fizésse um proces
so de revisão geral, ao lado do que consta do Substitutivo.

Poderia deter-me, SI'. Presidente, sObre a matéria tra
zida pelo eminente Deputado, Sr. Levf Carneiro, mas, dian
te da idéia que acaba S. Ex. de focalizar ao plenário, in
formando que está, em princípio, de acOrdo com a medida
que visa facilitar o processo de revisão por emenda, dese
jando, simplesmente, que se crie também um processo de
revisão geral~ - eu me dispenso do exame da emenda. de
S. Ex.

O SR. LEVf CARNEIRO - Se a emenda pode converter-se
em revisão geral, aí está um grande perigo. Por isso mesmo
é que eu considero preciso facilitar a emenda; não quis que,
a propósito de emenda que se pudesse tornar necessária, se
abrisse processo geral de revisão, com todos os vícios que
acarreta.

O SR. PEREIRA LIRA - Qualquer processo de revisão
parcial ou geral. a meu ver' - e nisso eu discordo do nobre
Deputado - não representa perigo algum, porquê é uma
espécie de válvula de escapamento. :

Demais, a unificação. que faz o Substitutiv-o dos p:oo
cessos de reforma constitucional, impede a abertura, ilimi
tada, do processo revisional. Os pontos a retocar serão
préviamente fixados.

Com essa préyia fixação, serão evitados os males. Es
tarão .abortadas as comoções intestinas, as lutas armadas
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que tanto têm prejudicado a paz social no Brasil. O 6e~
porém, é que o direito de revisão é sagrado. 1: um direito
que temos de incluir, de qualquer forma, em nossa. Carta
Constitucional e cujo uso quer-se facilitado ao máximo.

Gabriel Arnoult, na sua obra clássica, por exemplo, teve
ocasião de citar o texto do projeto do art. 33 da Declara
ção de direitos da Constituição Francesa de 93, elIl que se
proclamava, como direito primário do povo, rever, reformar,
mudar a Constituição, acrescentando q'ae uma geração não
tem o .direito de submeter ás suas leis as gerações futuras,
acrescentando que toda herança, nas funções, é absurda e
tiranica.

:S:ste artigo do projeto foi transformado, na Constitui
ção, num outro muito mais simples, que diz, precisamente,
o seguinte: "O povo tem sempre o direito de reformar ou
mudar a sua Constituição. Uma geração não pode subme
ter ãs suas leis as gerações futuras.·

1: isso que queJ'emos para o Brasil.
Por outro lado, é ainda o mesmo escritor quem diz: de

vemos facilitar a revisão constitucional, na razão direta da
extensão da Carta Constitucional. Escreve éle:

"'De uma maneira geral, pode se dizer que a fa
cilidade da revisão de~e estar na razão direta da ex
tensão da Constituição. Se a Constituição contém uma
multidão de pormenores de aplicação, é evidente que
deverá ser modificada mais· facilmente e Ulais fre
quentemente, o que não O(~orre quando ela se limita
a adotar algumas regras fundamentais.·

Aplicando essa lição de Gabriel ArnouIt ao momento
oonstitueional do "Brasil, verificamos o que, de certa feita.
já assinalou um dos críticos mais veementes, e nem sempre
insuspeito, dos trabalhos da Constituinte - o Sr. João Man
gabeira, de cujas luzes muito teriamos a esperar se con
tássemos com a sua presença nesta Assembléia.

O eminente ex-Senador baiano proclamou que a nossa
Constituição em projeto era a maior do mundo. Ora, se 6
a maior do mundo, aplicando o conceito de Gabriel ArnouIt.
teremos de fazê-la de revisão fácil como nenhuma- outray

de acOrdo com a· lição de exPeriência política que aconse
lha dever estar a ductilidade da revisão constitucional na
razão direta da extensão das cartas constitucionais. .

O Sa. Lm CARNEmo - Por isso mesmo, a revislo geral
se torna mais. perigosa. Rá necessidade de facilitar a emen
da, mas não a revisão, de tão extraordinário desenvolvi
D1ento.

O Sn. PEREIRA LIRA - Vou expor ã Assembléia, pro
vocado por êste honroso aparte, o meu pensamento ero. toda.
a sua plenitude. .

Praticamente, a Comissão dos 26 não previu, com for
malidades próprias e especiais, a revisão geral. Talvez a.
doutrina, a jurisprudencia, as praxes parlamentares enten
dam, amanhã, que .o processo de emenda pode aplicar-se á
revisão geral. Eu concordaria com tal interpretação. M8.S,
não só não acredito no êxito da revisão ge~ com formali
dades especiais, porquê pode criar um momento artificial
para a. revisão, dando aso aos pruridos de reforma em as
suntos que não estejam ainda devidamente estudados•••

O Sa. LEVf CARNEmo- Apoiado. . .
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O SR. PEREIRA~ - •••como, ainda, Sr. Presidente
~ e ai é que bate o ponto - penso que a idéia da revisão
constitucional, como está apresentada no Substitutivo, se re
fere simplesmente a emenda, como processo único.· Não S8
trata, propriamente, da revisão g-eral no sentido classico~
porquê ninguém mais acredita, hoje, nas revisões gerais
das Constituições. As Constituições são organismos: nascem,
Vivem -e morrem. Não sofrem o processo de -voronofüação,
não podem, absolutamente ressurgir: morrem no momento
oportuno. Não tenhamos ilusões. Poderemos fazer Consti
tuição para um decênio, para um vintênio, mas nunca p0
deremos criar no organismo constitucional a idéia de sua
substituição total. seria contra a natureza, no seio da qual
nada se perde; seria contra os princípios gerais que regem
a vida, na esfera da Biologia, como na da Sociologia.

O SEL LEvf CARNEIRO - A revisão de i926 não foi geraI.
O SR. PEREIRA LIRA - Eu não desejaria, no momento,

tratar dêsse assunto, mas acredite V. Ex. que a revisão de
f926 foi concertada f6ra do Parlamento, nos Concílios Go
vernamentais, fora da vontade do Legislativo.

O SR. LEvf CARNEIRo - Outras se farão do mesmo modo.
O SR. PEREIRA LIRA - A revisão foi feita, não a be

nefício do povo, mas daqueles que detinham nas mãos o des
tino do País.

O sa. PRESIDENTE - Lembro ao. nobre orador de que -está
a findar o tempo de que dispõe. .

O SR. PEREIRA LIRA - Sr. Presidente, vou concluir.
O que desejo, ao terminar a oraoão que vim aqui profe

rir, tS pedir a especial atenção da AssembltSia para.êste as
sunto que diz respeito com a paz interna do Brasil, a qu8l
não estará bem resguardada, se não adotarmos nesta Cona
tituioão dispositivo que a faoUlte, que a possibilite, como
aquele proposto pela Comisslo dos 26.

A propc5sito: hli dois pontos que eu desejava ver extir
pados do Substitutivo e aos quais voltarei no momento opor
tuno. Tenho em mente a referência li "guerra civil", coisa
que nio cabe em uma ConstituiOão, e , "guerra enÚ"e os Es
tados".

Srs•.ConsUtuintes, estamos elaborando um Estatuto
para todos os brasileiros, movidos pelo ideal da paz interna.
Nio devemos pensar em "guerra civil", nem em "guerra en
tre 08 Estados". Falemos, de preferência, em "comoções' in
testinas", em "'m<rtimentos armados", e nunca em "guerra
civil", em "'guerra entre Estados", expresslSes que podem ter
as mais funestas consequências, pela sua repercussão na
esfera internacional, dado que a idéia de "'guerra" tem umà
significação, uma conceituação e uma projeção específica no
campo do "direito das gentes", abrangendo os institutos dà
neutralidade, do contrabando, eto.

Suprimamos da futura Constituiçllo qualqu8l" referên
ela li palavra "guerra" entre irmãos, como a declaramos fora
da lei nas, nossas relaoões com os nOSS08 vizinhos, fnsbre
veado no p6rtico do nosso Direito Público o instituto do ar
bitramento. 1t hora de abandonarmos o que podemos cha
mar "política de Caim", para adotarmos a trilha de paz in
terna. reali2ando a verdadeira democracia no BrasU.

Que i930 e i932 sejam as duas dltimas datas em que
os brasUeiros fiz~.correr 8aDgue de brasileirosI •
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E, para isso, Srs. Constituintes, nlo basta extirpar da tu..
~a Carta a referência á "guerra civil" e , "guerra entre
Estados" federados! .

Mistér se faz inscrever no coração de cada brasileiro
ia convicção de que 0& problemas lnternol do Brasil se elevem
resolver em consonancia com o ideal federativo. Preciso tl
aparelhar para isso o Estatuto Fundamental e e espírito dos
homens, para que a paz in\erna seja um fato.

E 'Ilão olvidemos que uma Constituiçlo - como disse
Sorel - •..ive dos fatos que a geraram; não dos principiol
que codifica I (Muito bem; muito bem. Pal,,"". O orador i
cumprimentado.) . .

Comparece o Sr. Ministro Juarez Távora..

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Teixeira Leita,
o orador imediato. co=_c..--

O Sr. 'l'eixeira Leite lê o seguinte discurso: "Sr. Pre
sidente. Diante da exiguidade do t~mpo. concedido pelo rA
gimento, me limitarei, desta vez, a tratar apenas de um do!!
aspectos que mais interessam a vida rural do Brasil, isto é,
das medidás de proteção á pequena propriedade e da tendên
cia crescente dos que vêem na- grande .propriedade o gran;.·
de mal, que precisa ser extirpado, por medidas radicais.

O Anteprojeto oferecido á Constituinte, indicou diversas
medidas, favorecendo a pequena propriedade e tendentes a
promover o seu desenvolvimento. .

Neste sentido, no seu artigo H7 estatuiu a impenhora-
. bilidade do bem rural de pouco valor. qu~ o Substitutivo
da Comissão Constitucional, manteve, com ligeira modifi~

ção. O propósito é deveras louvável, e não negar~i o meu
voto a todos os dispositivos, que concorram realmente para
incentivar a criação da pequena propriedade, elemento dos
mais decisivos para impedir que se deflagre, nos campos, a
onda de subversão social.

O SR. BARRETO CAMPELO - li: uma ótima providêncilr,
mas me parece incompleta. Suponho que a pequena pro
priedade deve ser inalienável, porquê a experiência do País
mostra que não é por penhora que ela se extingue e. sim,
por alienação. .

O SR. TEIXEIRA LEITE - A modificação é interessan
'te e podia ser introduzida no Substitutivo.•.

O SR. BARRETO CAMP~o - );: violenta, reconheço.
O SR. TEIXEIRA LEITE - ••.mas é excessivamente

violenta e não sei se daria o resultado que dela se- espera.
Não darei, entretanto, o meu apOio ao que estabeleceu a im
penhorabilidade do bem rural de pequena valia, porqu~ .ti
rou a principal base de crédito de seus proprietários. ~ste

aspecto, aliás essencial, - não escapou aos ilustres mem
bros da comissão do Anteprojeto - os Srs. Melo Franco e
Castro Nunes,e, post-eriormente, . a diversos Constituintes,
que versaram ti assunto.

De fato, para que tenha vitalidade, é indispensável que
possua, senão facilidade, pelo menos possfuilidade de cr.é
dito. E é na garailtia - senão ostensiva, pelo menos im:-
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plfcita - da terra, que pode ser obtido. Os que tem ínti~
mo conhecimento da vida rural brasileira -- pelo menos a
de um grande trecho dó território nacional - sabem o mal
imenso que a adoção desta medida trará ao modesto sitian
te, e ao pequeno fazendeiro, que no Brasil são em número
superior a oitocentos' mil. Examinemos, como as cousas. 58
passam na prática, que é o que importa. num assunto desta
ordem. O modesto proprietário, no Nordeste, não dispõe, em
geral, além da terra e do seu material agrícola, de recursos
para a fundação de sua lavoura. Mas o negociante do arraia!
mais próximo, que lhe concede o financiamento, ou o agente
das firmas exportadoras de Recife ou João Pessoa, sabem
que se a colheita falha, pela praga ou pela seca, o proprie
tário "tem com que pagu~", para usar a expressão corren
te naqueles rinéões. oE se isto sucede - o que não ~ raro 
olhos postos na terra, o capitalista de novo os auxilia.

Mas, quando seu bem for impenhorável, ficará com o
seu crédito praticamente anulado. O financiamento - se o
obtiver - será a juros elevadíssimos, porquê as taxas cres
cem, na razão inversa da insegurança do pagamento.

O inconveniente da medida que impugno, seria mino
rado - mas apenas minorado - se houvesse, entre nós, Cll'
ganizado o crédito agrícola, propriament.e dito, e conseguisse
o custeio, com a garantia pinhoratícia da safra.

Na verdade, entre os fatores para a concessão de cré
dito - mesmo pignoratício - além da viabilidade da cul
tura, o valor moral e a capacidade profissional do agricul
tor, o banqueiro, examina a sua solvabilidade e as possíveis
garantias, para consolidação da -dívida, no caso de fracasso
da colheita, a extensão do crédito se restringe ou se alar
ga, não apenas com o volume e o valor possível da safra
apenhada, mas também de acÔrdo com os bens que apresen
te como garantia subsidiária.

O SR. VALDEMAR REIKDAL - Penso que, nesse caso, se
houver o direito de penhora, uma vez declarada esta, o agri
cultor ficará nas mesmas condições.

O SR. TEIXEIRA LEITE - Não compreendo o pensa
mento do aparte de V. Ex.

O SR. VALDBMAR RBIDKAL - V Ex. entende que, se não
houver o direito de penhora, o agricultor não terá crédito.
Ora, havendo êsse direito, se a propriedade for penhorada
uma vez, o agricultor ticará Das mesmas condicões, pois terá
perdido o seu crédito.

O SR. TEIXEIRA LEITE - Êle, porém, durante largo
espaço já teve crédito, que nem sempre o levaria a uma si
tuação de penhora. Assim, desaparecida esta possibilidade
de crédito, se vitimado pelas intemperies ou pelas pragas OU
pelos maus preços, não puder liquidar o empréstimo, verá
seu crédito desaparecido. . .

Estamos, ainda longe, da solução para o crédito agrí
cola preconizada por CharIes Gide, isto é, o crédito pura
mente pessoal que não se baseie sÔbre a garantia material
que oferece a terra mas unicamente sôbre a solvabilidade do
agricultor. .

Mas êste ideal ainda não foi alcançado em país algum.
É uma idéia em marcha que será um dia vitoriosa, por meio
do cooperativismo.

A recente crise, na Europa e nos Estados Unidos, evi
1ienciando o foí'DifãáveT= 1nontante . de hipotecas agrícolas.
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~io demonstrar, que mesmo nos países mais cultos - -a
terra continua a ser, a principal base de, crédito para a agri
'cultura, sendo fator decisivo a situaçáQ do agricultor em
relação ao solo que ocupa e explora: se de proprie'tário ou
simples rendeiro. -

Nestes assuntos é sempre interessante ouvir os interes
sados e, como na fãbula grega, indagar da vítima, o mOlho
com que deve ser comido.

Quero trazer, por isso, dois depoimentos, de pequenos
fazendeiros do Nordeste, da zona algod-oeira, que haviam
lido uns comentários que a respeito, escrevi, em Outubro, na
"Revista Econômica" desta cidade.

Um dêles, homem rústico, mas inteligentíssimo decla
ra: "O escrito de V. S. está muito certo. Ja dei de hipoteca
três vezes minha sitioca e safei-me e aqui estou vivo e de
sembaracado, com a ajuda de Deus. Se não tivesse direito
a dispor de minha terra, na praga de 17, ficava na miséria
e era obrigado a vender. Como ia arranjar dinheiro? Le
vantei um recurso de três contos paguei tudo e aquí estou
para servir a V. S."

De um outro destaco um trecho característico: "O Go
vêrno s6 se lembra da gente, para aperriar a pobreza. Diga
aos homens do Govêrno, que é melhor não fazer nada, que
quando faz é peor. Como vou fundar minhas lavouras, selJl
nenhuma garantia para o dono do dinheiro? Papel selado selJl
base (o autor escreve bause, tão característico do falar nol'
destino) na terra, é conversa fiada. O Govêrno que dei%e
a pobreza ao menos morrer sossegada."

Intuitivamente - o modesto porém arguto nordestino,
cllegara á mesma conclusão que Alberto TOrres, ou seja:
que, no Brasil, o Govêrno, é um fator de desorganização.

Há ainda, na medida lembrada, um aspecto que preciss
ser bem atentado.
. É que vai impossibilitar a criação de caixas rurais do
sistema Raiffeisen, que é, como sabeis, o tipo mais aconse
lhável de .. organização de crédito para o minimifúndio.

. Como- sabe a Assembléia, o sistema é baseado na asso
ciação de proprietários, sem subscrição de qualquer quota,
capital ou jota, em que cada participante entra com a sua
solidariedade pessoal e ilimitada. Os recursos, para os eIl1
préstimos aos associados, provêIl1 de uma caixa central ou
de particulares e são obtidqs pela garantia do conjunto de
bens, dos consôcios. Tornada impenhorável a terra de pou
co valor, que espécie de garantia iriam oferecer ao banquei
ro para a obtenção de recursos?

O seu insignificante material agrário 0\1 o diminuto
nÜIJ1ero de anima.is de traballro?

E no caso de haverem médios e pequenos proprietá
rios, os primeiros quereriam se associar com os segundos,
que teriam, em caso de fracassQ, sua responsabilidade pra
ticamente desaparecida porquê a parte principal de seus bens
é impenhorável? -

O SR. CUNHA MELO - V. Ex. dá licenca para um aparte?
A finalidade do dispositivo não é precisamente esta. Em
boa técnica jurídica, a impenhorabilidade não quer dizer
que o indivíduo não possa dar esta propriedade em garan
tia, levantando com ela, determinada soma.

O 8ft. LEVi CARNEIRO - Devo declarar que a Comissão
Constitucional atenuou, nesse ponto,· o rigor do dispositivo,
abrindo várias exceções ~ Evidentemente, pOJ;~m, não adIn!-
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timoOs; qualquer hipoteca, tanto assim que só permitimos aque
la constituída para a. construção de casa ou para garantia de
dívida anterior á constru(ião.

O SR. CUNHA MELO - O dispositivo vai além da inter_O
pretação que eu supunha.

O SR. TEIXEIRA LEITE - Não há capitalista que quei:.
ra dar dinheiro com a garantia de uma terra que, no caso
de falhar o pagamento, não possa ser penhorada, ou,exe
cutada.

O Sa. CUNHA MELO - Claro.
O SR. LEVí CARNEIRO - Acho as ponderações do orador

da maior relevancia e capazes, mesmo, de condenar o dis
positivo do projeto que é muito mais atenuado, aliás, do que
o do Anteprojeto.

O SR. LUIZ CEDRO - Para ser lógica, a Comissão devia
tornar inalienável a casa.

O SR. TEIXEIRA LEITE - Certo, que seria de causar
a maior estranheza, que num País que vive clamal;ldo pela
organização de crédito para a agricultura, fosse adotado um
dispositivo constitucional impedindo a criação de caixas ru
rais, do tipo mais aconselhável para a lavoura, e que, fos
sem praticamente tolhidas no seu crédito mais de oitocen
tos mil agricultores!

E para demonstrar, o que poderá acarretar esta medi
da e para provar também, o que' a associação de pequenos
lavradores pode realizar, no Brasil, organizados pelo sistema
raiffeisiano-, lembrarei que só no Rio Grande do Sul, a. União
Popular das Caixas Rurais, reune, em 18 Municípios, 23
caixas, num total de 5.• 600 sócios, constituindo um conjunto
de garantias de bens no valor de sessenta e seis mil contos
o que permitiu empréstimos' aos associados num montante
de quinze mil contos de réis.

Ante números tão avultados poderá parecer que se
trate de associação de grandes proprietários, e só a êles
vantajosa.

Eu lerei por isso alguns itens do seu estatuto:
- Poderão fazer parte da sociedade todos os indivíduos,

especialmente os pequenos lavradores e os profissionais de
indústrias conexas com a agricult.ura, tendo a livre dispo
sição de sua pessoa e bens.

- Â sociedade tem por fim combater a usura, fornecen
do a juro módico, a seus sócios e sómente a êles, os. capi
tais necessários á exploracão do seu pequeno trabalho..

ií, como vêdes, associação de pequenos agricultores,
para pequenos agricultores.

Em vários pontos do País, - na Paraíba do Norte, por
exemplo - esboçam-se promissores movimentos em torno
das caixas rurais do tipo &iffeisen, sendo de recente data a
criacão da Caixa Central, em João Pessoa, complemento in
dispensável do sistema. O mesmo se verifica no Rio Gran-
de do Norte, e outros Estado do Brasil. ,

Pois é todo êste movimento, já comprovado pela prá
tica, que vamos, não apenas entorpecer, mas aniquilar de vez,
se deixarmos que figure, na Constituição, com a extensão
que lhe foi dada a.empenhorabilidade da pequena proprie
dade.

Talvez que se pudesse, corrigir o· inconveniente acres
centando, ás .exceções do Substitutivo, a das "hipotécas. pro-

:::..:..::-:.;;::::::";:~~.;.:.:.' _,o
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venientes de operações de crédito", evitada assim ao peque
no proprietario a penhora por dividas de outra natureza.

Seria dêste modo atingido o objetivo altamente loú
vável, de proteção da pequena propriedade sem prejuízo
para o crédito do seu dono.

Esta sugestão eu a devo e quero deixar aqui consigna
do - ao Deputado Arruda Falcão. c

Nem seria a única medida a tomar neste sentido. En
tre outras: lembrarei, a redução do imposto territorial; a
isenção de imposto de transmissão, no parcelamento das
grandes fazendas; a do imposto de causa-mortis quando fôr
o único bem em herança; e outras medidas, de legislação
ordinária.

Foi, ainda neste sentido, que lembrei numa emenda,
que em vez da empenhorabilidade se estatuísse a gratui
dade, em caso de constituição do bem de família ..

Êste ponto de vista eu vi também adotado ];\01' Pandiá
Calógeras quando, julgando não lhe pareeer o assunto maté
ria constitucional, lembra, que "mais própriamente figura
ria numa lei o "homestead", bem como o operoso Deputado
Daniel de Carvalho, numa emenda de ponderada e brilhante
justificação.

Reconhecida a necessidade de prompver, por medidas
aeertadas e bem conduzidas, o amparo da pequena proprie
dade, é preciso que não nos deixemos arrastar e, levados
por um espírito demasiado simplista e pelas correntes que
sofram do acidente europeu, condenemos, sem apêlo nem
agravo, a grande propriedade - pejorativamente qualifi
cada de latifúndio - fazendo-lhe guerra de morte, como se
tem preconizado por aí.

Examinado o assunto, não sob o aspecto sectário ou
utópico - mas diante da realidade dos fatos - a conclu
são que se alcança é que ela é indispensável necessidade
para equilíbrio da produção nacional e uma condição até da
existência e de amparo da pequena propriedade.

Para certas culturas, principalmente as das chamadas
plantas industriais, s6 uma exploração em larga escala é
possível. .

O emprêgo de tratores e de um avultado aparelha
mento agrícola - ceifadeiras, trilhadoras, maquinaria de
beneficiamento - exige avultado capital de que o modesto
lavrador não poderia dispor e que mesmo que o possuísse,
não seria rendosamente utilizável.

É que na agricultura, ao invés da indústria, as maqui
nas não são empregadas continuamente, mas só são utili
záveis em pouco número de dias e todo o resto do ano, con
somem dinheiro, para sua conservação tanto ou mais do
que se estivessem funcionando.

Com processos modernos, a lavra de um hectare, não
carece mais do que seis horas de trabalho, em lugar de
trinta horas, quando feita por métodos primitivos. Daí, se
infere, que se o plantio do trigo, do arroz e do milho, fosse
realizado manualmente, os preços dêstes cereais seria ele
vadíssimo e em quantidade deficiente como acontecia em
épocas não muito distantes em que a humanidade sofria de
c:risesde fome, pelaescas~ez da produção cereaUfera.

A agricultura é um fator social decisivo..
Organizada racionalmente pode transformar um país

de pârias. em uma terra feliz, mas 'a agricultura é também
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um negócio. e pr,ecisa ser processada na base de todos os
negócios: isto é, que possa subsistir em condições eco
nômicas.

Os programas agrários mais radicais, justificam a ne
cessidade da exploração industrializada da terra.

A êste respeito quero trazer um depoimento insuspei
tíssimo: o do programa socialista agrário austríaco, apro

. vado pelo Congresso do partido, realizado em Viena:
"Na agricultura, aí se lê, a exploração em vasta escala,

que é o agente do progresso técnico, e o ponto de partida
de onde êle se irraàia, é indispensável. Só desta forma, con
tinua o programa, :pode utilizar de modo mais completo to
das as conquistas da ciência e da técnica moderna, em ma
téria agrícola. Demais, :pelo seu exemplo, estimula os agri
cultores a melhorarem seus métodos de exploração."

Na Europa Central, sob a pressão da opinião pública
que exigia reformas imediatas, foram retalhadas as gran
des propriedades das famílias reinantes, da nobreza e do
clero.

Entretanto, a-pesar-do radicalismo da medida, foi com
:preendida a necessidade da conservação da grande proprie
dade, que representa, na frase feliz de um estadista hún
garo, verdadeiro volante da riqueza agrícola na'cional, asse
gurando o equilíbrio da:produção, servindo de exemplo,
estímulo á pequena propriedade.

Por isso na legislação de vários países foi permitida
a sua conservação.

Não pretendo aquí fazer a ;a:pologia da grande proprie
dade. Apenas desejo prevenir os espíritos contra os perigos
de uma legislação excessiva que a anule, porquê o seu de
saparecimento seria de consequências funestas para o
Brasil.

O seu papel, no desenvolvimento nacional, foi fator
decisivo.

Teria de fato sido :por acaso, possível, entre nós, a ex
pansão da cultura do café e da cana de açúcar, se em vez
de grandes extensões de terra, tivessem sido concedidas aos
pioneiros dêstes cultivos reduzidos lotes de terra?

A fundação das fazendas de café exigiram avultados
recursos, para a. de-rrubada das matas, o arroteio das terras,
a formação dos talhões, e um largo período de espera, an
tes da primeira colheita.

O mesmo quanto aos engenhos de acúcar, que, confor
me as crônicas coloniais, só era possível aos que possuissem
quantiosos cabedais.

Foi assim, quer a civilização do café, quer a do açúcar,
de tão grande relevo .n,.ara o nosso País, obra da grande
:propriedade.

A sua ação preponderante, há de aparecer, evidente,·
quando se fizer. \ história exata da economia nacional.

Queiram ou não queiram os seus adversários, todo o
nosso progresso agrícola. foi obra da grande propriedade,
pois só os seus detentores tiveram recursos financeiros,
para a introdução de processos modernos, de técnica aper
feiçoada e elemento de ordem pQlítica e social, para obter,
por parte dos governos, a: construção de meios de trans
porte, medidas de érédito e de caráter fiscal· de amparo á
produção. .oc;;.--._-:.. o;;. .
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Nem se pense que seja isso frutos de um tempo que
passou.

Foi em tôrno da grande fazenda de café e do engenho·
de açúcar, que _cresceram,desenvt;llveram e prosperaram a
economia e a vida rural do BrasIl. .

O SR. LEVf CARNEIRO --- É uma fatalidade histórica. Em
nosso País, com grande extensão territorial e escassa popu
lação, não se podia evitar o latifúndio.

O SR. TEIXEIRA LEITE. - O nobre Deputado tem toda
razão.

O senhor de engenho, o proprietário de estancia e o
grande cafesista, foram elementos decisivos de disciplina so
cial, num meio rude, em que a sociedade não possuia outros
elementos de ordem, que a. da autoridade, emanada· do deten
tor da terra.

E, ainda é esta, na maior parte do Brasil, a situação da
atualidade. Para OS que vejam com olhos de vêr, a civilização
brasileira, na sua realidade, não é apena·s a de fachada. que
existe na zona litoranea.

O que pode a agricultura industrializada - praticada na
grande propriedade - temos um exemplo, com que o que
está passando, no Brasil, com a cultura do algodão. Até 1925,
sabem todos, que São Paulo até 1925, e:ra pequeno produtor
desta fibra.

Iniciou o grande Estado, nesse ano, a' sua cultura em
larga escala, aplicando métodos modernos, de seleção de se
mentes, de profilaxia ás moléstias, de combate ás pragas, de
tal modo que, em poucos anos, chegou a produzir mais aigo
dão que todo o Nordeste, e na última safra, quando lá escas
seou o produto, foi a fibra paulista que supriu as fábricas
de Pernambuco e Alagoas.

O SR. BARRETO CAMPELO - Isso nada tem com a grande
propriedade. A agricultura científica tanto pode ser feita
na grande como na pequena propriedade.

O SR. TEIXEIRA LEITE - É que a agricultura de São
Paulo, ao iniciar essa cultura, dispunha de um aparelhamento
técnico, financeiro e profissional, bem superior ao do peque
no cultivador de "roçado" do Nordeste; havendo explorações
com centenas de hectares, e onde o vulto da emprêsa permi
tiu a experiência de métodos, que verificados serem eficien
tes, passam a ser empregados, com sucesso já seguro, pelos
pequenos proprietários. Aí está um exemplo da grande pro
priedade, servindo de amparo, exemplo e estímulo ao pe
queno agricultor.

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Exemplo frisante, mesmo
em Pernambuco, onde as grandes propriedades dos usineiros
e dos plantadores de cana deram em resultado a indústria do
açucar; ao contrário do que sucedeu na Paraíba, Rio Grande
do Norte e Ceará, em que os pequenos proprietários, pobres,
não puderam, praticamente, estabelecer aquela indústria.

O SR. BARRETO CÀMPELO - Acho que a cultura da cana
de açucar podia ter sido feita em pleno regime da pequena
propriedade, com muito mais sucesso e eficiência do que no
regime da grande propriedade.

O SR. TEIXEIRA LEITE- O fato é que ela não se rea-
lizou assUn. .

O SR. FERN.Am>o DE .ABREU -:-Proteger a grande proprie-
dade em beneficio de quem? .' .

O SR. TEIXEIRA LEITE - Da economia nacional.
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O SR.. MOaAIS ANDRADE - Não ouvi bem o princípio do
discurso de V. Ex. Entretanto, se bem entendi, V. Ex. de
fende atualmente a p·equena propriedade.

O SR. TEIXEIRA LEITE - Acho que há necessidade de
amparar a pequena propriedade, sem que, entretanto, sejam
adotadas medidas qúe determinem o retalhamento das gran
des, a não ser por imposição dos fatores econômicos.

O SR.. BAaR.ETO CAMPELO - Não sou, de forma alguma,
hostil á grande propriedade; sou favorável á pequena pro
priedade. 1:ste o meu ponto de vista. Os argumentos de
V. Ex., entretanto, não me convencem - peço licença para
declarar - principalmente depois que tive oportunidade de
colher exemplos do que se deu com os pinheirais do Sul da
França.

O SR. TEIXEIRA LEITE - Certo que há a fazer uma
diferenciação, entre a grande propriedade, coberta de cultura,
concorrendo de modo valioso :para a riqueza pública, com a
que está largada ao abandono, impedindo que a terra exerça
a sua função social.

Junto dos grandes centros populacionais, não se justifi
ca a existência de latifúndios, isto é, de grandes extensões de
terra, pertencendo a um só dono e em estado de incultura.

Muitas vezes pela incapacidade, pela carência de espírito
de iniciativa, ·de elementos· de crédito e também pelo simples
espírito de especulação, encontram-se nas cercanias da ci
dade, largados ao abandono, vastos tratos de terra.

Não é êste regime digno de defesa e, pelo contrário, fór
mulas devem ser encontradas, para que nelas, o papel social
da terra, seja integralmente realizado.

Mas entre êstescasos, que não são muitos, e o caso ter
ritorial do Brasil, em geral, há uma diferença imensa que é
preciso ter presente ao espírito, evitando o espírito simplis
ta,. que pretende adotar métod(}s iguais para curar males in
teiramente diversos.

É interessante examinar o que se passaria na prática, se
o espírito minimifundista, se apossasse do País e fossem crIa
dos milhares de propriedades, pelo retalhamento das grandes
fazendas e engenhos. Nas condições brasileiras atuais, de
crédito agrícola, de transporte e de mercados e, sobretudo,
de falta de educação profissionaL ••

O SR. ALDE SAMPAIO -- Pediria licença para incluir: e
de organização.

O SR. TEIXEIRA LEITE - Concordo: e de organização,
a tentativa estaria fadada ao mais_ fragoroso fracasso.

E o que sucedeu na Europa, haVIa de se verificar no
Brasil. É de Oliveira Salazar, o grande ministro português
o seguinte depoimento:

"No leste e sudeste europeu, onde, sobretudo depois da
guerra, se fez em grande uma política de parcelação da terra,
um pouco a compasso· e fita métrica, independentemente das
condicões natúrais e das exigências das culturas, não é di
ficil verificar a falência do sistema•..

E até nós, na nossa pequenez, podemos atestar o mesmo:
temos casos por assim dizer clássicos, em que a terra, uma
vez dividida, voltou a ·concentrar-se, reconstituindo-se a
grande propriedade, e até casos em .que os candidatos a pro
prietários .não aparecer~ a tomar conta das· glebas que lhes
·:roram distribuidas·"- -._ .c
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Compreende-se que, onde há um elemento _estranho a im
pôr á propriedade uma fisionomia inconveniente sob o ponto
de vista econômico e social, a lei deve intervir a fomentar, a
corrigir, e isso tanto para evitar a concentração demasiada
como o demasiado fracionamento.

·Mas supôr que o problema ~e resolva bem, só por força
da lei, é ter no espírito ilusões perigosas, é ser de uma raça
de filósofos que desgracam os países, procurando ageitar as
realidades, todas as realidades, á sua falsa ideologia.

Não queiramos agir - em condições inteiramente diver
sas da Europa - e apenas por um espírito de imitação que
tem dado tão funestos resultados, entre nós, reduzir o Brasil
a um xadrez - de minimifundios - que teriam, já se vê, na
sua quasi totalidade, existência tão sómente teórica.

A pequena propriedade não pode ser resultante de uma
legislação filha de impulsos generosos e respeitáveis, mas
para que tenha vitalidade precisa ter base econômica razoá
vel. Eu quero citar as palavras insuspeitas de Mr. Prothero,
um dos "leaders" do movimento agrário britanico: "Não é
possível estabelecer pequenos agricultores em toda a parte.
São necessárias determinadas condições, sendo a mais im
portante o fácil acesso dêstes lugares a mercados convenien
tes. Ninguém com senso comum pensaria estabelecer peque
nas pro:oriedades em regiões solitárias".

A criação intensiva, e por certo da pequena proprie
dade, incidiria no êrro que o "leader" inglês menciona.

No Brasil não há falta de terra. A nossa densidade demo
gráfica é muito baixa.

É o que ressalta de uma comparação' com os países da
Europa e da Ámérica.

Mas, o exame desta comparação precisa ser ainda escla
recido, porquê na verdade a nossa população acha-se locali
zada quasi toda na zona litoranea, em redor de três ou quatro
grandes núcleos e outros centros urbanos menores que' absor-

.vem mais de 20 % do nosso povo, deixando em vasio milha
res de quilômetros, onde a densidade não chega a um habitante
por quilômetro! Isto é muito significativo, e encontra o ampa
ro da ciência se lembrarmos que o Brasil, de acôrdo com os'
métodos modernos de demografia, tem pela capacidade nutri
tiva de suas terras, possibilidade de abrigar 90.000.000 de
habitantes e que se tivesse um número de habitantes por
quilômetro quadrado igual á Bélgica, teria uma população
de 2.144 milhões. .

Regiões há no Brasil - no Mato Grosso por .exemplo
onde o valor oficial da um hectare de terra é de setecentos
réis - um hectare - tendo como sabeis 10.000 metros qua
drados, em Goiaz, onde por dois mil réis se pode adquirir
área igual.

Em outras regiões, - e me refiro a grande parte do hin
terland nordestino - por algumas dezenas de mil réis, adqui
re-se uma parte ideal de uma propriedade, que dado o regi
me de indivisão, e consequente regime de compadresco per
mite com diminuto capital a aqÚisição de meios para a cria
ção de milhares de bovinos.

. Num. Pais assim, é pura fantasia falar-se em falta de
terra para a lavoura, porquê a verdade é que há todo um
deserto a. povoar e que·· as migrações e movimentos de po
pulação não têm sido uma consequência de superpopulação,
como sucede em muitos países da Europa e. da ÁSia.

A, marcha para o· Oéste, no sul do País.' tem sido uma
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co~se9Uência àos métodos.~ensivDs da nossa agricultura,
prmcIpalmente do café, exIgmdo terras novas e férteis.

E no Norte quando as populações têm migrado, em
consequência das sêcas, não é que lhes faltassem terras, mas
é que elas- se tornaram, momentaneamente, impróprias para
a cultura. .

A ~ande propriedade produtiva, resultado de aplicação
do capItal em larga escala. COm métodos industriais _
~l como qualquer indústria, é um fator indispensáveÍ de
Vlda .e engrandecimento do Pais e suprimi-la no momento
atual da vida da humanidade, em qUe a industrialização
agricola se expande cada dia, equivaleria suprimir a grande
indústria substituindo-a, de cnofre, pela pequena indústria
improvisada.

O certo é que medidas prudentes podem promover
divisão das terras, sem desequilíbrio para a economia da
Pais - bastando a IJleu vêr, com as medidas que indiquei
e outras, orientadas pela experiência, mesmo-porquê seria
apenas. auxiliar um movimento que se está fazendo natural
men,te, pela pressão de vários fatores, entre os quais eu ci
tarei o do acréscimo de densidade populacional e o da valo
rização -10 5610, tornando apetecível o seu retalhamento,
um exemplo disso temos. nas visinhanças do Rio e de São
Paulo, no loteamento em sítios, granjas e estancias, de
grandes latifúndios.

O Sn. Lurz-tEDRO - Menos em Pernambuco, onde se faz
o contrário.

O SR. TEIXEIRA LEITE - A alegação merece provas
e eu as darei trazendo o exemplo de Pernambuco, o acusado
EstadQ de grandes propriedades, e {)nde o pretenso latifundío
açucareiro tem servido, na boca de observadores superficiais,
para diatribes sem fundamento.

Assim no censo de 1'920 - foi verificado que existiam
no Estado 23.3-36 propriedades, e no espaço de 11 anos, elas
se desdobraram em 54.2251

E há pouco tempo citou Horácio Lafer, que movimento
:2: identico. estava se verificando em São Paulo. tão injusta.

mente acoimado também de latifundiário 1 Cabe. aqui, uma
explicação sôbre o caso da indústria açuc~reira de Pernam
buco, em que a necessidade de assegurar o abastecimento
àe matéria prima ás usinas, levou á concentração da pro
priedade na zona canavieira. De fato, só cá possível um tra
ba.lbo industrial conveniente, quando a ma.quinaria trabatha
na plenipotêI!cia de süa capacidade. E como só.é po~ível
obter suprimento regular de cana - pela contmgêncla da
própria matéria prima, tendo cultura e colheita -perfeita
mente engrenada'S,os usineiros de Pernambuco, depois de
uma longa. .e' penosa experiência Qrganizaram a própria
producão. . .

E para isso, com ingentes sacrifícios adquiriram terraa.
que - e é esta uma verdade que precisa ser conhecida -
raramente remuneram o capital de sua aquisição.

. E que não se trata de um espírito latifundiário - mas
de uma cont~ngênciade ordem puramente econô~ica é que ao
lado do Município de Escada - que é o coraçao da Indús
tria acucareira do Estado - onde existem apenas 1.05 pro-

_llriedadesestá. o Município de Vitória com 1.600 proprie
-dadas e que junto de Nazareth, região de acucar, com 296
propriedades está Limoeiro, com 2.3i6. '

O ,Sft. LUIZ CEDRO - Conheço Municípios .inteiros per
tencentes apen!lS ..~,-ª-O-is.."ou três proprietário!.
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O SR. TEIXEIRA LEITE - Quero conclUir, Sr. Presi
dente, pedindo, que para êste assunto, de tão vital interêsse
para a. economia naeional medite a Assembléia, evitando
medidas impensadas ou precipitadas, lefllbrandoas pala
vras de Benjamim Franklin: "que na observação doas fatos,
mais do que na teoria dos livros, deve, se basear a prudência
do legislador" (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é
vivamente cum:primerA.tado.)

6

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Alberto Diniz.

O Sr. Alberto Diniz ,lê o seguinte, discurso: "Sr. Pre
sidente e Srs. Constituintes, - quando de minha defesa á
emenda que ofereci ao art. 85 do Anteprojeto, propondo a de
centralização administrativa do Território do Acre e a sua
organização em prefeituras autônomas, expús a esta ilustre
Assembléia, com as =éõI.~Vivas da realidade, o descalabro a
que fatalidades de ordem econômica, acrescidas de inoportuna
e desaconselhável reforma, levaram aquele ricj) trato de terra
brasileira, cuja conquista constitue uma epopéia de sobrehu
manos esforços e de inimagináveis _sacrifícios. Por lustros
sucessivos fôra o Acre a gleba prodigiosa, para onde afluíam,
fascinadas pelo fulgor' do ouro negro, gentes das mais di
versas regiões do Brasil. Muitas e rápidas fortunas ali se fi
zeram. e não foram poucos os Estados que se viram. beneficia
dos pelas riquezas dalí levadas. Cresceram as rendas públi
cas com a larga contribuição dos impostos ali arrecadados,
sendo de tal modo avultada a importancia dêles proveniente
que, deduzidas todas as despesas até hoje ali feitas, incluídas
as de indenização á Bolivia, resta ainda saldo bastante consi
derável.

Infelizmente, 81'. Presidente, foi de cúrta duração êsse
admirável surto de progresso, seguido logo de franca e rápida
decadência, que ora atinge ao seu auge ..Com a nossa ingênita
imprevidência permitíramos, se não facilitáramos, a exporta
ção para o estrangeiro de sementes selecionadas da nossa ha
vea, e assim perdíamos a situação privilegiada, com que nos
dotava· a natureza, de exclusivos produtores da borracha.
Transportada pa,ra as colônias inglesas e holandesas do Orien
te e alí intensivamente cultivada, desnacionalizara:"se a havea,
indo fazer a riqueia de outras terras. Muitos anos não eram
decorridos e DOS víamos afastados do mercado da bórracha.. de

_ que fôramos até então donos, sem possíveis competidores. Fô
- ra-nos êle tomado de assalto, impossibilitados agora de com

petir com produtores que, técnicamente . melhor aparelhados,
poderiam oferecer. O artigo a prêco que seria para n6ssim

. plesmente ruinoso. Era a irremediável derrocada econômica,
com o completo aniquilamento de uma riqueza que nos deve
ria estar plenamente assegurada.

Mas se o Acre, 81'. P.residente, deiiava, assim de ser
a terra maravilhosa ao vélo de ouro, dispunha ainda de re
cursos outros, que, bem aproveitados, proporcionariam aos
seus habitantes modesta e tranquila existência de bem estar
e de conforto. Já não seria o lendário Eldorado, de infinitas
possibilidades; mas bem poderia ser a hiblica Canaan da
abundancia' e da fartura'. F~ra, porém, prec1so~,Sr. Presiden
te, que se não persistisse no fra~ado regime que, desorga-



-441-

nizando por cómpletoa vida administrativa do Território, vem
sacrificando o toc:.o em benefício exclusivo de uma de suas
partes, de Rio Branco, Que absorveu todas as antigas prefei
turas e egoisticamente brada e protesta contra qualquercini
eiativa que vise a repaxação de um erro e de uma injusti~a,

restituindo-se aos Municípios os direitos e vantagens de que
se viram expoliados. Fôra preciso que se compreendesse que
o governo de uma região não é uma vaidade })olítica, mas uma
necessidade técnica,. em que não se pode prescindir do crité
rio geográfico. E o problema 60vernamental do Acre é tam
bém e sobretudo um problema 'geográfico, impondo a decen
tralização administrativa e o consequente regime de prefei-
turas autônomas. ~

Coube ao Presidente .Rodrigues Alves dar ao Acre a sua
primeira organização administrativa.· Fê-lo, como autêntico
estadista que era, dentro de um critério prático e em que eram
devidamente consideradas as condições do meio físico. .Não
lhe faltou a nítidac~"Visão da impraticabilidade de uma admi
nistração centralizada para uma região vastíssima e de es
cassa população, com os seus aglomerados de gente estacio
nados ainda á margem dos rios' e distanciados uns dos outros
por centenas de leguas, sem outras vias de comunicações que
o curso de seus rios. Achou, por isso, de dividir o Território
em departamentos, cujas administrações, devidamente apare
lhadas com os .necessários recursos, ficaxiam direta e exclusi
vamentesubordinadas ao Ministério do Interior. Não havia,
Sr. Presidente, outro regime possível para o Acre, nenhum
outro, como êsse, se adaptaria ás suas especialíssimas~ondi

ções, o único que resolveria alf o magno problema da quasi
absoluta carência de vias de comunicações. Manteve-o, em
suas linhas gerais, o Presidente Afonso Pena, em cujo govêr
no foi o Acre tratado com carinhos especiais, devendo-lhe, en
tre outros benefícios, a sua perfeita organização judiciária.
Mantiveram-no os Presidentes Hermes e Venceslau Braz, ten
do aquele achado ainda conveniente desmembrar parte do de
partamento de Juruá para criar o de Tarauacá.

Foi dentro dêsse racional regime, Sr. Presidente, que °
Acre .se desenvolveu, que se criaram importantes núcleos de
população, palpitantes de vida e de progresso. E é contra a
sua inoportuna e nefasta supressão, substituido que foi por
um governo geral de centralização administrativa, que todo
o Acre (coma natural exceção de Rio Branco) brada e pro
testa. Como consequência dessa. precipitada. reforma, le....ada
a .efeito com absoluto desprezo ás especialíssimas condições
do meio, se viram sacrificadas várias e· importantes zonas do
Território, afastadas, pela distancia e sobretudo pela carência
de vias de comunicações, da séde do tal govêrno geral de fa
chada.

Quem conhece o Acre, ou tem de sua geografia ligeira
noção, não ignora, Sr. Presidente, que há ali duas zonas per
feitamente distintas, uma delas, a de Juruá e Tarauacá, ser
vida pelo rioJuruá; a outra tributária do Purús. Não há entre
elas comunicação por terra, a não serem estreitos e mal euida
dosvaradouros, abertos pelos proprietários para os serviços
de seus seringais, absolutamente intransitáveis no período das
chuvas e que na sêca só experimentados mateiros ousam tri
lhar. Não oferecem utilidade prát.ica para osservioos da.ad
ministração, apenas possíveis por via·fluvial. Como esclarecf-·
mento aos Srs. Constituintes SÔbre a atual inexequibilidade
de· estradas de penetração"em· toda a vasta l'egião· acrea:na, 01-



-442-

tarei a opinião insuspeita do= ex-governador Dr. Hugo Car
neiro, exarada em seu minucioso e bem feito relatório: "A

.região, por enquanto, não comporta êsse tipo de estradas Ces
tradas de rodagem), dadas as originalíssimas condicões de =
constituição geológica de seu solo, cortado por uma compli
cada rêde hidrográfica, com as suas terras ainda em formação,
sem solidês sujeitas á invasão rápida da vegetação, que tudo
penetra, e a pouca densidade da população, o·· que tornaria
dificílimo o custeio e conservação das estradas que fossem
abertas. Gran~e parte da área do Territ6rio é dominada por
igapós, varada de rios e igarapés, assentando sôbre terrenos de
aluvião, que também dificultam, se não impedem, a çonstru
C;ão das estradas de rodagem. n

Se não existe entre as duas citadas regiões comunicação
por terra, forçoso é, Sr. :Presidente, recorrer-se á via fluvial,
descendo-a pelo rio Juruá e em seguida pelo Solimões até 14a
náus, onde se aguarda, ás vezes, por longos dias, que aparec;a
uma embarcação com destino a Rio Branco. Sobe-se, então,
:pelo Purús, em confortável navio até a cidade amazonense
de Labrea, passando-se ali para a chata, que, durante grande
parte do ano, vai apenas e com dificuldade até á Boca do
Acre.

O SR. AaaUDA FALCÃO - V. Ex. vai permitir que, ao
menos, dê os meus aplausos pela dedicação com que repre
senta o Acre e o torna conhecido a homens como o Sr. Morais
Andrade, que só conhece o Norte pelos compêndios.

O SR. CUNHA MELO - ~sses aplausos cabem não só pela
dedicação, como pela dignidade.

O SR. ALBERTO DIl\'1Z - Prossegue-se daí em batelão,
em vários trechos puxado á sirga. :Não é uma viagem apenas
demorada, mas excessivamente dispendiosa e cheia de aci
dentes, não se podendo precisar como' e quando terminará.

Como, pois, justUicar-se, Sr. Pr,esidente, um govêrno
único para uma região vastissima de escassa e esparsa popu
lação, composta de zonas q"tle não se comunicam por terra e
cujas comunicações por via fluvial oferecem tamanhas difi
culdades ? Â ação dêsse govêrno seria. necessariamente inefi· .
ciente, não se poderia fazer sentir nos afastados pontos do .
Território com a precisa oportunidade. Consumou-se, entre
tanto, o atentado, com a supressão das prefeituras, ou melhor,
com a sua absorção por uma delas, que, engalanando-se com
o pomposo título de Govêrno GeraI do Acre, passou .a dispor
da totalidade da subvenção federal, que vinha sendo entre
todas irmãmente distribuida. Séde do govêrno e residência
do governador, achou Rio Branco de partilhá-Ia á moda _do
leão, a quem cabe de direito, e ninguém ousa disputar, as IXÍais
delicadas e saborosas iguarias. Criou-se ali um luxuoso e
complicado aparelho burocrático, em cujas diversas diretorias
se aglomeram funcionários de todas as categorias, para um re
duzidíssimo expediente que uns poucos deles, zelosos e com
petentes, trariam perfeitamente em dia. Numerosa e bem
aparelhada Fôrça Pública guarda e defende alí as instituições,
preservando de críticas menos amáveis os atos da adminis
tração e empregando contra'algum desabusado o argumento
convincente do' facão. Ainda .·agora,tendo o Govê~o deter
minado a abertura de inquérito em que se apurassem atos -de

, fôrça imputados ao Interventor,' movimentou-se a guarda pre
toriana, entI-egaIido-se a. sigriificativas. evoluções estratégicas,
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com repetidas passeatas pela cidade, ao rufo de tambores e
toques de clarins. E o inquérito não se iniciou.

E assim se· escOa, Sr. Presidente, com aparatos e luxos
injustificáveis, a dótacão federal. destinada aos serviços admi
nistrativos de todo o Território. Do saldo que fica cabe á Ca
pital o melhor quinhão, empregado em obras públicas, sem
dúvida, de utilidade, mas das quais algumas, por sua suntuo
sidade, constituem berrante contraste com a geral penúria-cda
população. Citarei apenas o palácio do govêrno, cuja suges
tiva descrição se encontra no relatório do Dl'. Hugo Carneiro:
"'O novo palácio do govêrno. cuja construção iniciada sob a
direção do Sr. Comandante da Fôrça Policial, _Major Djalma
Dias Ribeiro, está hoje confiada ao arquiteto Massler, especial
mente contratado pelo govêrno, é assim descrito pelos técnicos
encarregados do serviço: O novo palácio do govêrno Terri
torial assenta em uma elevação que domina a praça principal
da cidade de Rio Branco e o rio que atravessa. É ladeado
por duas ruas que vão até o porto, tendo á sua frente um
jardim moderno com a extensão de 160 metros, formando
assim um conjunto harmonioso de grande beleza, que mais
realça as sóbrias linhas do imponente edifício. O arquiteto,
no hábil traçado do projeto, inspirou-se na arquitetura
grega, buscando principalmente seguir o estilo grave e ma
gestoso da ordem jônica. A elegante fachada do prédio, com
revestimento em imitação de pedras, tem as alas salientes,
com as janelas dos dois pavimentos em um apurado con
junto de riqueza e simplicidade e a parte central apoiada
em quatro: magestosas colunas, terminadas em capitéis de
fino traçado. As janelas e a porta da fachada principal são
de caprichosos desenhos ornamentais. Na sua confecção
foram utilizadas as melhores madeiras do Acre e emprega
dos vidros biselados é bronze. Ingressando-se no edifício
pela porta principal, descortina-se o vestíbulo com bela es
cadaria em mármore de Carrara de várias cõres, que leva
ao pavimento superior, e o jardim do pâteo interno, que
tem no extremo uma artística fonte em azulejos. No pa
vimento térreo serão otimamente instalados os gabinetes e
as secções da chefatura de polícia, das diretorias de obras,
de instrul;ão, de saúde, a portaria, o arquivo, a pagadoria,
o corpo da guarda, a sala dos contínuos e dependências dos
aparelhos sanitários~ Todas essas peças terão- decorações
modernas, a 61eo; tetos estucados, e o piso em tacos de ma
deira aplicados sObre cimento. em bem. cuidados e elegantes
desenhos. O pâteo interno é circundado de uma varanda
apoiada em 1.6 colunas e tem no centro um jardim de in
verno. A localização e disposição da escadaria que dá
acesso ao pavimento superior foi um dos mais díficeis pro
blemas apresentados â confecção do projeto, para que, sem
sacrificio da graça· e magestade das disposições e decora
ções internas, apresentasse o máximo de beleza e confOrto.
No pavimento superior acham-se o gabinete do Governador,
a sala de audiências. o salão de honra, a biblioteca, o gabi
nete do seQretário geral. as salas das diretorias de contabi
lidade e do interior, as dos oficiais de gabinete e assistente
militar. a de refeições, cozinha e aparelhos sanitários~ As

_pinturas e decorações são do mais fino lavor, todas elas exe-
cutadas de acõrdocom o estilo jônico, na mais perfeita

.harmonia de técnica e de beleza. Os pisos são de "parquets"
-de madeira de lei do Pará, de caprichosos desenhos. sôbre
. lages de cimento~armado. Os tetos em-estuque, com ornatos
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originais. O edifício assenta sObre sólida base de concreto
com Om,90 de la.rgura por im,20 de profundidade e ocupa
uma área de 600 metros quadrados. .As instalações elétri
cas, todas elas de primeira qualidade, estão orçadas em
vinte contos de réis."

O SR. ÁLVARO MAIA - O Acre, a-pesar-de possuir êsse
palácio a que V. Ex. se refere ai, não tem um só estabe~

lecimento de instrução secundária.
O SR. CARLos GOMES - São fatos comuns na vida de

nossa administração.
O SR. ALBERTO DINIZ - Que importa, pois, Sr. Pre

sidente, se debata o pOVO acreano sob a tortura de males
incontáveis, ás voltas com as endemias ali reinantes, se não
com a própria fome, se possue, em sua capital, o mais sun
tuoso dos palácios!

Por ocasião de sua excursão ao Pará, onde fôra ao en
contro do Presidente Getúlio Vargas, concedeu o interven
tor Dr. Assiz Va.sconcelos uma entrevista ao Jornal, de Ma
náus, em a qual aliás se mostrou para comigo de extrema
gentileza, afirmando ser eu figura conceituadíssima no
Acre, onde desfruto de sólido e merecido conceito. Trans
crevo um ligeiro tópico dessa entrevista, para que se ajuize
do particular carinho que se dispensa . a Rio Branco: "Á.
medida· dos recursos que possúo, vou dotando a cidade de
Rio Branco de melhoramentos que sempre considerei como
inadiáveis. Construi um&. cadeia pública, pois a que ali
existia não correspondia ás suas finalidades; iniciei e con
clui a construção de um pavilhão para a Fôrça Pública do
Território; acabei de concluir também as obras já começa
das de outro pavilhão, que completa o quartel da mesma
milícia; dotei a cidade de um nOvo e magnífico serviço de
luz elétrica, para o que adquiri, por intermédio de concei
tuada firma desta praça, Sousa Mesquita & Comp., Ltd.,
maquinismos novos e excelentes; estou construindo um edi
fício nôvo para a localização da usina elétrica, além de me
lhoramentos outros .que me será fastidioso enumerar. li

Convém que saibam os Srs. Constituintes que o Dr. Assiz
Vasconcelos residiu sempre em Sena. Madureira, para onde
desejou, ao iniciar-se o regime revolucionário, fôsse trans
ferida a sede do govêrno do Território. Feito, porém, in
terventor, deixou-se logo envolver peles tentáculos de Rio
Branco, fazendo ouvidos moucos ai>S clamores de sua pró
pria terra.

Consumida em sua quasi totalidade a subvenção federal
'com os gastos suntuários de um aparatoso Govêrno Geral,
apénas sobram aparas e migalhas para os quatro outros
Municípii>s acreanos, que as recebem por intermédio de seus
prefeitos, prepostos de confiança do governador e não pou
cas vezes estranhos ao meio e desconbecedores de suasne
cessidades. Baldos de recursos e reduzidos a míseras fei
torias, vãoêsses Municípios rapidamente se despovoando,
ao mesmo tempo que cidades, ainda não'há muito prósperas,
se vão fazendo tristesruinas.

Explica-se, Sr. Presidente, embora. não se justifique, o
veemente protesto com que habitantes de Rio Branco, em

.telegramas mandados á :Presidência da Constituinte, aos
leaders das diversas bancadas e á imprensa, fulminam a
emendaqueaquLapresentei, prop'ondo 'para o Acre um re
gime menos aparatoso, porém, mais prático e democrático,
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, um. regime que. se inspire em suas próprias realidades e
c possa beneficiar~com J)e!'feita igualdade todas as suas di
versas zonas. Nãõ'-me surpreendeu, como tive já ocasião de
aquí afirmar, tal protesto, explicável como é não seja do
agrado de Rio Branco ver-se destituída de uma situação
toda privilegiada de sede do gov~rno geral, com as vanta
gens dêsse fato decorrentes. No regime anterior, regime de
equidade em que eram igualmente consultados os interêsses
de toda a .vasta 'região, era Rio Branco um Município como
os outros, em idênticas condições e sem maiores e injusti
ficadas regaliaS. Bem diversa é hoje a situação~ podendo-se
afirmar não passarem os demais Municípi<ls de meras de
pendências de Rio Branco, sede do govêrn() geral e reSI
dência do governador, tratada como tal com carinhos es-.
peciais. c- Embora egoística, é humana e bem explicável a
sua repugnancia em voltar a equiparar-se, com a perda de
sua atual hegemonia, a-os outros Municípios. Mas o Terri
tório, que_não se compõe apenas de Rio Branco, embora dela
se oigulhê, ·elegeu-me seu representante nesta Assembléia
justamente por me ter eu manifestado, franca e lealmente,
contra um regime que o vem asfixiando. Candidato de
oposição ao oficlalismo, honrou-me o povo acreano com a
sua preferência por ter visto em mim o intérprete fiel de
suas mais caras aspirações. Não exprime, pois, o protesto
em aprêeo o sentir do povo acreano, ansios() por se livrar
da torturante túnica de Nessus, que lhe impuseram.

Foi geral, Sr. Presidente, a repulsa do povo acreano
ao isolado protesto de R.io Branco, de todos os pontos do
vasto Território me tendo sido mandados telegramas, em
que o eleitorado. reiterando-me a sua inteira confiança, me
pede Dão esmorecer na campanha reivindicadora. E mesmo
de Rio Branco houve alguém que, não se deixando contagiar
pelo ambiente ali criado pelos proceres da Legião Autono
mista e reconhecendo a procedência de minha atitude em
prol dos Municípios espoliados, nestes têrmos informou á
A. Noite sôbre a projetada manifestação de protesto: "Rio
13ranco. Acre. - Serviço especial da A. Noite - Consta
estar preparada uma grande passeata nesta cidade, promo
vida e chefiada por proceres da Legião Acreana e elementos
das classes trabalhistas, sendo por essa ocasião dirigidos ao
Ohefe do Govêrno Provisório, aos Ministros de Estado e
Zeaders das· bancadas dos principais Estados na Assembléia
Oonstituinte telegramas de protesto contra a ação do Depu
tado Albert:o Diniz, que defende no seio da Constituinte a
volta dêste Território ao regime prefeitura!. Cumpre es
clarecer que a medida pela qual se bate o aludido Deputado
está de acõrdo com o incontido anseio da população dos
Municípios de Purús, Juruá e Tarauacá, representantes da
maioria eleitoral do Território."

É possíve~ portanto, e mesmo natural, 8r. Presidente,
que eu não interprete aquí o sentir de Rio' Branco, mas o
que ninguém ousará contestar é que não tenha eu a apoiar
me. com· ardências de- entusiasmo., todos os demais Municí
pios acreanos. Por escassez de tempo, não lerei os telegra
mas recebidos, juntando-os, porém, .como complemento ao
meu discurso. .

NUIlla brilhante série de artigos, ainda. nãobá muito,
,aparecidos"Ilo .Jornal do -BraB'i4 ocupou-se o conhecido jor
-nalista Sr. Pedro Timóteo do problema acreano, encaran
do-oem c seus diversos aspectos. Fê-lo com o seu atilado ~
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pirita observador e como perfeito coIihecedor da regIao.
onde por longos anos empregou a sua atividade. Em refe
rência ao regime adminitrati'vo assim se exprime o brilhante
jornalista: "A quarta organizacão dada ao Acre, sendo Pre
sidente da República o Sr. Epitácio Pessõa, é a qu~ ainda
vigora. Criou-se um govêrno geral com sede em Rio Branco.
isto é, em um dos pontos mais extremos do Território. Em
fácil contràoto apenas com os Municípios de Ri<> :Branco e de
Xapuri, a sede do govê1"no colocada assim em ponto bastante
afastado das outras grandes zonas- as de Juruâ, Tarauacã
e Purús -, muito pouco tem feito por estas, cujas cidades,
vilas e povoacões dia. a dia definham cada vez mais, en
quanto o contrário se verifica em relação aos dois citados
Municípios do Alto Acre. Daí a grita incessante, o côro per
manente de clamores que parte das populações dos demais
pontos do Território. Já vimos, aliás, como, em canse
quência da preferência dispensada a Rio Brauco para sede
do govêrno, ali se montou um luxuoso aparelho burocrático,
constituído de inumeráveis cargos, cuja comprov.l:!,cão, na
maioria dos casos, mais se justifica no batismo das tabelas do
que no exercício real e produtivo das funções em proveito
da coletividade. Justo será, portanto, que, enquanto o Acre
não fôr Estado, se restitua a cada: um de seus cinco Muni
cípios, encravados em regiões distintas por fatalidades fisio
gráficas, o prêço de seus sacrifícios tributários. O govêrno
municipal, sob a forma de prefeituras (cinco), com os seus
órgãos competentes, eis, pois, o sistema administrativo que
deve ser assegurado ao ·Território. Nem se diga que isso
importa num retrocesso na vida política acreana. O Govêr
no geral é que tem sido uma burla autêntica, sob todos os
aspectos, - político, imanceiro, econômico, social e estra
tégico . .,

Em refõr~ ainda á tese que venho desenvolvendo, ci
tarei, SI' Presidente, a opinião, valiosíssima pela autoridade
moral de quem a emite, do DI'. Bruno Barbosa, assás co
nheoido nos meios fO~'enses e políticos de São Paulo e que
por largos anos exerceu a advocacia e fez jornalismo no
Aore. Em carta com que me honrou, assim se manifesta o
eminente patricio: "Foi com o maior prazer que li os dois
belos discursos que proferiu na Constituinte, onde, feliz
mente, representa o Acre. Estou inteiramente de acOrdo
com o discurso relativo á organização do Território e com
restrições concordo com o outro".

Sr. Presidente e Srs. Constituiõltes, assumi com o povo
acreano .o compromisso de empregar nesta Assembléia os
meus melhores e mais convencidos esforços' no sentido de
lhe ser concedido o regime administrativo que lhe convém
e é toda a sua aspiração. Não teria cumprido concienciosa
mente o nonroso mandato que dele recebi, se não voltasse
á liça, na esperança de obter do plenário o que sÓ em parte
e com muita parcimÔnia me foi concedido pela Comissão.
Não basta, com efeito, qU9 fique consignado na Constituição
que "a lei assegurará a autonomia dos Municípios- em que
se dividirem os Territórios". É ainda indispensável que, em
relação ao Acre, único território de existência atual e que
já atingiu a relativo grau de adiantamento, se fixe de modo
claro e ir.5ofismável .. que, enquanto não disponha dos pre
;cisos requisitos para a sua elevaQão a Estado, ficará· êle
.administrativamente organizado sob o Tegimede prefeitu
ras autonõmas, recebendo diretamente da União uma porÇão
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igual na dotação orçamentária anualmente votada pelo Con
gresso Nacional para os serviços administrativos do T~rri
tório. Nomeados os prefeitos pelo Presidente da República,
dentre os vereadores eleitos, serão êles aU os prepostos do
Govêrno, ao qual prestarão contas da exata aplicação das
importancias recebidas como auxílio federal. E se melhor
convier, poder-se-á estabelecer que essa fiscalização se fará
por funcionário especialmente designado pelo Govêrno. E
um ponto êsse de detalhe a ser oportunamente resolvido em
lei ordinária, dentro dos princípios gerais fixados na Cons
tituição. O que urge agora, Sr. Presidente, .é salvar-se o
Acre de sua iminente ruina dando-se-lhe o aparelho admi
nistrativo, que é a resultante de seus imperativos geográfi
cos. Estabeleça-se alí o regime democrático de prefeituras
autônomas, dividindo-se irmãmente por todas elas a dota
ção federal, de que apenas uma, sob o rótulo dessa engano
sa miragem - Govêrno Geral. - se fez beneficiária. É o
que aos Srs. Constituintes suplicam, por meu intermédio,
os nossos infelizes patrícios acreanos. (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)

7

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Daniel de Car
valho.

o Sr. Daniel de Carvalho pronuncia um discUl'SO, que
não foi publicado.

Durante o discurso do Sr. Daniel de Carva
lho, o Sr. AntOnio Carlos, Presidente, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Cris
tóvão Barcelos, 2° Vice-Presidente.

8

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Cunha Mello.

O Sr. Cunha Melo - Sr. Presidente, Srs. Constituintes.

Desta tribuna, fez ontem o Sr. Carlos Maximiliano a
sustentação de alguns dos mais importaI1tes pontos de vista
adotados no Substitutivo Constitucional, ora na pauta, na
Ordem do dia dos nossos debates.

Fô-IoS. Ex. com a duplp. autoridade de suas famosas
e justas credenciais de grande jurista e COlI}.O Presidente
da "Comissão dos 26".

Sem tempo para apreciar aquele trabalho em seus de
talhes, nem. autoridade para fazê-lo, ~ão podendo siquer
justificar algumas das restrições com que assinei, resta-me
dizer desta tribuna da matéria que me foi distribuida na
quela Comiasão.

cCoube-meestudar na "Comissão dos 26", os dispositivos
do Anteprojeto referent~ aos "Municípios" e "Conselho Su
premo". Ãoresentados os meus pareceres, era meu propó
sito susfentá.-Ios-perante aquela Comissão e, aqui, Iio plenário.

"Eis, pois, o meu objectivo nesta Lribuna.
. E êsse meu propósitQ. nesta data, em parte executado,
.já agora, é um compromisso a que não posso e não devo
eximir-me. Aventuro-me, pois, a esta provação tribunici-ª. e,
talvez, a outras, d~spido de qu!1-isquer titulos, verdadeira-
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mente -apreensivo por abusar da indulgência daqu~les que
me ouvirem.

Não sou orador. Digo mal o que penso e o que sinto.
Digo-o, porém, sempre, e cQ.m desassombro.

·Cumpro o dever de conciência de externar-me sÔbre as
matérias aquí versadas, de preferência, sObre aquelas de
cujo estudo fui incumbido pelos· meus ilustres colegas da
Comissão Co.nstitucional. Tenho da!io e darei ao cumpri
mento dêsse dever, a assiduidade dos meus esforços e a mais
exaltada compreensão da importancia do mandato que me
outorgou o pov.o amazonense no pleito livre d~ 3 de Maio do
ano passado.

Antes mesmo de vir a plenário, aceito ou não pela "Co
missão dos 26", o meu substitutivo sÔbre "Municípios", me
receu a deferência de algumas ligeiras objeções do nosso
ilustre e talentoso colega Sr. Ascanio Tubino. Criticou
S. Ex. o meu dito parecer, insurgindo-se contra a eletivida
de dos prefeitos e a criação dos órgãos técnicos de contrôle
dos negócios e finanças municipais.

No sentir de S. Ex., quem, como eu, se havia revelado
tão zeloso da autonÔmia municipal, jamáis, sem incoerência,
poderia deixar aos Estados a facúldade de instituir e criar
tais órgãos.

Aparteando S. 'Ex., sobremodo desvanecido pelas pon
derações que lhe provocou o meu obscuro trabalho, pro
meti-lhe vir á tribuna sustentar os meus pontos de vista.

O aILo apreço e a simpatia pessoal que dispenso áquele
ilustre colega fortaleceram pois as minhas intenções de de
fender o meu parecer, tornando-as um compromisso formal
tomado para com êle e para com todos os demais colegas.

Alterado ligeiramente na fórma, mas, aceito na quasi
totalidade de suas sugestões, o meu substituti'Vo sôbre muni
cípios, já agora, é obra da própria "Comissão dos 26".

Enlbora enfrentando uma maior responsabilidade, no
desempenho dum mandato que não é expresso, como manda
tário mal escolhido, venho, pois, defender não já o meu tra
balho, mas, em parte, a própria obra daquela Comissão. Fa
ço-o afrontando maiores riscos, assumindo mais sérias res
ponsabilidades.

No parecer e substitutivo por mim apresentados á "Co
missão dos_ 26" sÔbre "Municípios", tive em vista prestigiar,
quanto possível, a autorn'mia municipal. Fiz-Ihe, porém, ra
zoáveis restrições. Não me revelei tão cioso, nem extrema
do defensor dessa autonômia como pareci ao meu ilustre
colega Sr. Ascanio Tubino.

Tambem não a considero expressão de 1'eacionariedade
lamentá'Vel, como o erudito Sr. Pontes de Miranda.

Compreendo que, no conceito moderno do Estado, o mu
nicipalismo já têm outro papel.

N.o meu substitutivo procurei harmonizar a nossa tra
di~ão com as idéias modernas das funções estatais, ainda não
adaptáveis de todo ás nossas realidades. t

Aliás, nem poderia orientar-me doutra maneira. As or
ganizações políticas dos povos devem ser calcadas na sua
história e na tradição, formando como uma sucessão de
compronllssos entre o passado e o presente.

É necessário imprimir-lhes um .certo espírito de con
tinuidade, o que lhes dará mais valimento,· mais prestigio,
mais duração• .As sociedades, não sendo imutáveis nAo p~
dem ter sempre as mesmas leis.

Mas-as leis não se fazem aos si.LUos.
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Já Jean Cruet, na introdução do seu livro - "A vida do
Direito", (fIs. 9) condena-'Va as afirmações idealistas e avan
çadas das Constituições, negando-lhes eficácia, tendo-as co
mo indeterminadas e inconsistentes.

Os problemas jurídicos ou sociais devem ter soluções
plásticas e não idealistas ou futuristas.

O problema municipal, entre n6s, deve merecer aten
ções especiais, ter uma solução significativa, em seu con
junto, em todas as suas inspirações, de assistência ás popu
lações do interior, aos nossos núcleos de vida municipal,
evitando que êles continuem, como têm sido, apenas zonas
eleitorais, fontes de arrecadações de impostos.

O SR. VIEIRA MARQUES - Mas, se o substitutivo não fôr
retocado ligeiramente nêsse ponto, não ha'Verá autonomia
municipal.

O SR. CUNHA MELO - O nobre colega, no seu aparte,
antecipa questão de que me vou ocupar.

O SR. VIEIRA MARQUES - Não só nêsse ponto se deve
atender ao caso mas, também, no da nomeação de prefeitos
para os Municípios.

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Isso fere fundo a autonomia
dos Municípios.

O SR. CUNHA MELO - Ainda uma vez o nobre Depu
tado mineiro antecede-se aos meus próprios objetivos. Co
mo terá S. Ex. ocasião de verificar, daqui a pouco, terei
o prazer de estar de acOrdo com a sua opini!o.

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - V. Ex. demonstrou isso bri
lhantemente no seu parecer parcial.

O SR. CUNHA MELO - Muito agradeço o aparta de
V. Ex. É mais uma demonstração da simpatia com que o
nobre Deputado me tem distinguido desde que aqui nOI
achamos. :

O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Li ôsse parecer e, até, tlve
ocasião de trocar idéias com V. Ex., levando sugesU5es que
o nobre Deputado aceitou de boa vontade.

O SR. CUNHA MELO - Mais uma vez agradeoo I
V. Ex.

No meu parecer SÔbre "Municípios", não disse novida
des sObre a matéria, nem alimento a veleidade de dizê-la
agora.

No que tenho dito, no que vou dizer, não tive em vista
fazer digressões eruditas por legislações e amores estran-
geiros. ._

Repetirei conceitos alheios; direi de observações· das
nossas realidades.

Poderia dar-me a êsse esfôrço, mas quis poupar a aten
ção dos Srs. ConstitUintes, reservando-a para assunto e ora
dores outros, versados com maestria e ouvidos com maior
agrado.

Para robustecer os pontos de vista defendidos no meu
trabalho, não posso, porém, eximir-me, ao todo, de referên
cias muito superficiais ás organizações municípais de diver
sos pafses, colhidas, na sua maioria, na obra notável do Sr~

C!!,stro Nunes-';;::"=DQ'Estado Federal e sua Organização Mu
mcípal". . .

As comunas ou instituições locais, no continente euro
peu, como afirma Frank Godnow no seu trabalho Autono
mia Municipal~ fls. 299, perderam muito na França e na
Alemanha em consequência da centralização administrativa.
VOLUME XI 29
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As corporações municipais começaram a ter a faculdade
de fazer tudo que não lhes era proibido, sem subordinação
'ao poder central a não ser ero casos expressamente previs
tos na lei das Corporações Prussianas, de iniciativa do
"Barão de Stein.

Mas a idéia da autonomia municipal veio a fortalecer
'se em 1789 na Constituinte Francesa.
- Posteriormente, foi adotada por outras Constituições,
'como a da Bélgica, em 1831, a da Prússia, a da Áustria e
'outras.
- Na Inglaterra, na Suíça e na América do Norte, encon
tra-se o padrão dos Municípios autónomos. A história da co
'muna francesa está ligada á revolução de 1789. Na comuna
'francesa, isto é, na entidade fundamental da organização
local, naquela que:, como os departamentos, é pessoa de
,direito público, domina o sistema de eletividade p07' su
frágio universal dos respectivos poderes - Conselhos e
Maires. A organização comunal franceza é de grande unifor
,midade. Paris, Lião e Marselha têm organização especial.

Paris, ao mesmo tempo, comuna e departamento, tem
prefeitos e maires de nomeação do Presidente da Repúlllica.
Permitir a Paris eleger seu maire, diz Berthlémy, citado pelo
~r. Castro Nunes, seria designar previamente o chefe da pr6
:cima revolução. Em todas as situações políticas da França,
os partidários da autonomia parisiense têm estado em mi
noria. Lião e Marselha têm maires providos por eleição.

Na Inglaterra, em todas as divisões e subdivisões do go
vêrno local, os respectivos poderes - os aldermen e os mayors
são eleitos pelos Conselhos burgueses. O Mayor inglês não
'tem a- importancia administrativa do americano, muito me
-nos do alemão e do francês. Ultimamente, na Inglaterra há
uma grande tendência em favor das franquias municipais.
Pode-se afirmar que vêm da Inglaterra as origens de uma am
pla e democrática organização comunal.

A Bélgica, país unitário,_ oferece-nos o tipo de uma
grande autonomia comunal. Em' todo caso, no sistema belga,
não há exagero de franquias locais. Ao contrário, verifica-se
uma prudente conciliação entre os interesses locais e gerais.
, Os poderes centrais inspecionam e tutelam as adminis
trações locais. Os burgomestres e os échevins, isto é,o poder
executivo e o legislativo municipais, são exercidos em forma
colegiada. Os échevins são eleitos;- os burgomestres são tira
dos dos échevins por nomeação ou escol~a do Rei. Podem,
também, ser escolhidos entre pessoas estranhas, mas, cida
dãos da comuna.

Não há, portanto, direito de livre nomeação.
A Suiça é uma organização politica de base comunal. O

Cantão é formado pelas comunas, cuja organização varia
muito. As administraC}ões locais são exercidas em forma cole
-gial - por dois conselhos. - eleitos pelo povo em assem
bléias. Na 'Constituição Americana nada consta sôbre a auto
nomia municipal. Nem por isto ela deixa de ter, alí, o maior
prestigio. Tudo ficou reservado .ás Constituições estaduais.
:A federação americana, como é sabido, já encontrou os Esta
dos organizados. No Brasil partiu-se do regime unitário para
a Federação. Na América do Norte; os Estados se revoltaram
contra a União para desintegrar-se dela; aqui, deseja-se que
a União absorva os Estados, acabe com êles. Essa orientação
-do Anteprojeto, tenho a satisfação de registar, foi, em grande
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parte, repelida pelo substitutivo da Comissão Constitucional.
:Condenando-a a-pesar-de entender ocioso fazê-lo, COnsIgnO
também que, defensor exaltado da autonomia estadual, não
chego, nessa exaltação, a pretender, de qualquer maneira, de
primir a União para fortalecer os Estados.

O SR. ALVARO MAIA. - V. Ex. dá licença para um aparte!
O SR. CUNHA MELO - Com o máximo prazer.
O SR. ÁLVARO MAIA - Esta norma, contra todas as de

monstrações da história, iria enfraquecer a federação do
Brasil.

O SR. CUNHA MELO - Mais do que isso: iria dividí-la,
iria acabar com a nossa unidade política e a nossa unidade
territorial.

O SR. ÁLVARo MAIA - A nossa unidade política está exa
tamente assente na Federação e não no retalhamento terri
torial do País.

O SR. CUNH:<\. MELO - Quero, pleiteio, defendp apenas
o equilíbrio entre os poderes estaduais e federais, pois, é êsse
equilibrio a vexata questio, a ratio vivendi do r·egime federati
vo. Dêle decorrerão a paz, a tranquilidade, a segurança da
unidade política e territorial do País. Os nossos Estados nã!)
podem voltar á situação das Províncias, no tempo do Impé
rio. A União deve servir-se da sua fôrça para protegê-los,
nunca para oprimí-Ios.

Nos Estados Unidos domina, melhor poderei dizê-lo, abu
sa-se do sistema da eletividade dos funcionários locais. Na
grande nação americana, o sistema municipal alemão vai tendo
uma grande infiltração. Revendo Constituições mais recentes,
nelas também encontro prestigiado e dominante o sistema da
eletividade dos poderes municipais. Posso começar pelo Mé
xico, cuja Constituição resolveu com raro descortino palpi
tantes problemas da atualidade mundial. Naquele país, os
Estados têm como base da sua divisão territorial, de sua or
ganização política e administrativa - o Município livre 
administrado por conselhos de eleição popular - (Constitui
~ão. 3ort.. 115) •

Em Dantzig, as organizações comunais, têm autonomia
administrativa e são dirigidas por Conselhos eleitos em as
sembléia popular. A Áustria tem as suas comunas como uni
dades econômicas autônomas. As assembléias municipais, ór
gãos da comuna austrfaca, são escolhidas por sufrágio propor
cional, igual, direto, secreto e pessoal de todos os cidadãos
com domicilio ordinário no círculo da assembléia a .eleger.
O assunto é 'objetodos arts. 115 a 120 da Constituição.

Na Baviera, há descentralização administrathra das co
munas que administram os seus próprios neg6cios com au
tonomia e têm seus órgãos representativos elegíveis. (Consti
tuição, arts. 22 e 23.)

A Lituania assegura a autonomia de suas cidades - Q
comunas rurais, cujos órgãos são escolhidos por eleição.
(Const., a.rt. 71.)

A Constituição de Weimar, no art. i27, assegura a au
tonomia ,administrativa das comunas nos limites legais, os;
quais sàó -fiXados -pelas constituições estaduais.

O municipalismo eztremo, existente na anterior orga
nização alemã, isto é, a autonomia absoluta passou a seL'
controlada, reduzindo-se a autonomia administrativa.

As restrições á autonomia ~municipal, na Alemanha, já
provocaram um protesto do VI Congresso Alemão das Cida-
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des, reunido em 1924, segundo noticia o próprio Sr. Pontes
Miranda, no seu livro "Os fundamentos atuais do Direito
Constitueional" .

O regime alemão leva grandes vantagens ao amerIcano.
Nêle, os poderes municipais são também escolhidos por elei
ção. A Constituição espanhola no seu art. 9°, dispõe: 
lO Todos os Municípios da República são autônomos nas ma...
térias de sua competência e elegerão suas municipalidades
por sufrágio universal, igual, direto e secreto, salvo quando
estejam sob regime de conselho aberto. Os chefes do exe
cutivo municipal serão designados sempre ou pela eleição
direta do povo ou pela Camara Municipal". O Município,
no sistema espanhol é célula vital. A Constituição espa
nhola, na atualidade, é, no sentir do Sr. Pontes de Miranda,
discrepante da orientação geral dos países sObre o papel do
municipalismo.

Deixo de referir-me á organização comunal no regime
fascista e no soviético. Naquele, porquê, como é sabido, a
unidade do Estado, num centralismo absoluto, absorve, ins
pira toda a organização italiana: - o Podestá reduziu,.
quasi destruindo, a autonomia local; nesse, porquê, como
diz o Sr. Pontes de Miranda., não há resquícios de conce
pção municipal'Ülta.

No conceito das constituições recentes, o Município vai
tendo a feição ãe um órgão técnico, administrativo e não
político. Mas, mesmo nesse conceito divulgado e vitorioso,
na quasi totalidade dos países, sob diferentes formas de Go
vêrno - unitários e federativos - reconhece-se sempre
a autonomia municipal e adota-se o sistema de eletividade
das respectivas administrações, quer dos seus órgãos deli
berantes, quêr dos executivos. No Brasil, ""nas primeiras
etapas da nossa história administrativa, no tempo das capi
ta.nias, a. entidade Municipio não era conhecida.

Data de D. João IrI, a instituição dos Municípios no
nosso País. Foram os holandeses, cCom os Escabinos. em
Pernambuco, que nos deram o embrião das nossas edilida
des, consoante afirma Austricliano de Carvalho.

O saudoso senador Paulo de Frontin. num discurso no
Senado da República, com a grande autoridade de seus co
nhecimentos da= nossa história, ocupou-se da divisão admi
nistrativa do Brasil desde os seus primórdios, quando
D. João m resolveu dividi-lo em capitanias. Nesse notável
discurso, que ora me serve de subsídio valioso, como já ser
viu ao Sr. Fontes Júnior, no Senado paü!ista, quando da re
visão da Constituição daquele Estado, disse aquele eIninente
representante carioca:

"Foram as capitanias hereditárias o primeiro es
bôço das nossas antigas províncias e atuais Estados
federados. Foram as Ords. Afonsinas, pelos tits. 26
e 29 do Liv. 1, que regularam a composição das Ca
maras Municipais. O tipo primitivo de organização
munieiJlal não foi alterado peloCod. de D. Manuel
de 1521, e sob êste regime viveram até fi de Janeiro
de 1603, quando foram promulgadas as Oros. Fili
pinas, que, nos tits. 66 a 71 do Liv. r. mod!ficaram
profundamente a sua forma de organização, compe
tência, sistema eleitoral, etc. E s6 então começa a
esboçar-se na legislação pátria a configu:raçãopura
mente administ'rativã do Município."
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De passagem, desde que me referi ao Sr. Fontes Júnior,
ressalto, embora antecipadamente, que, em parte, de acôrdo
com as idéias por êle defendidas no Senado paulista, no
meu substitutivo, também preconizei a nomeação dos pre
feitos das capitais dos Estados. E, também de passagem.
anoto que o ilustre senador paulista fez uma injustiça a
Rui Barbosa quando pretendeu tirar do silêncio do mesmo
sôbre a autonomia municipal, dmante a campanha presiden
cial de 1910, a conclusão de ser o nosso genial patrício par
tidário da constitucionalidade dos prefeitos de nomeação.

Falou o Sr. Fontes Júnior, no Senado paulista, em 1929.
Muitos anos antes, Rui Barbosa, defendendo perante o Supre~

mo Tribunal Federal, um habeas-corpus. em favôr do senhor
Simões Filho, exclamava:

"l';ão há, senhores, corpo sem células. Não há Es
tados sem Municipalidades. Não pode existir matéria
vivente sem vida organica. Não se pode imaginar ex~S

tencia de nação, existência de povo constituido, exis
teneia de Estado, sem vida municipal. A Baía não vive
porquê não tem Municípios. Não são Municípios os
Municípios baianos, Porque não têm autonomia. É o
contrário do que exige o nosso pacto de União. É a nega
ção do que outorga a carta da nossa democracia. E' a
antitese do que <ljscrimina a essencia a nossa forma. de
Govêrno."

Rui Barbosa assim se manifestava na vigência da Consti
tuição de 1891, antes, portanto da reforma de 1926, na qual
a autonomda do Município foi assegurada como princípio ou
preceito básico do regime federativo adotado entre n6s, dou
trina por êle tão ardentemente defendida.

Continuo, porém, o pequeno restrospecto da nossa orga
nização municipal nas divérsas fases da vida administrativa

'brasileira. l'ia história de Portugal, Alexandre Herculano, ci
tado por Pedro Lessa, num trabalho comentando o artigo 68
da Constituição de 1891, noticia que o princípio da eleição
popular predominava na escolha das Camaras Municipai~.

No Império, em 1 de Outubro de 1828. foi promulgada
uma lei em cu.io art. 65 declarou-se, em longa enumex'ação,
quais os negócios a cargo das Municipalidades, peculiares á
polícia, á saúde, a economia das povoações e seus têrmos.

Na vigência dessa lei. afirma Pedro Lessa, alguns polí
ticos do Império tentaram criar intendentes, prefeitos, esco~
lbidos pelo govêrno central, ou pelos presidentes de Provín
cias.

A idéia foi sempre repelida.
Outras tentativas, em 1856, 1862, 1869, no mesmo senti

do, foram feitas. Tiveram igual sorte.
No Império, segundo a lição de Pedro Lessa, nunca se

conseguiu a aprovação dum :p1'ojeto de lei, que confiasse ao
poder central, -ou aos pl'esidentes de Províncias, a nomeação
de prefeitos intendentes ou administradores locais. "'Sempre
se julgou W=:!Dedida contrãria aos interesses locais, ao prin
cípio da autonomia municipal, mesmo da restrita autonomia.
da Lei de 1828 e do Ato AdicionaL"

É interessante frisar que, no Império, as franquias mu..
nicipais quasi desapareceram absorvidas pelo poder central,
qUe atribuía ás Camaras 'Municipais funções meramente
administrativas, se:tD. ação política e social. .
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Mas, sempre esteve arraigado nas tradições jurídicas de
Portugal e do Brasil, o conceito da administração municipaL
com um poder executivo de eleição.

Os primórdios da nossa autonomia municipal contidos no
art. 137 da Constituição do Império, ampliados pelo Ato Adi
cional, foram definidos na Constituinte de 1891 na forma
concisa, simples e clara do art. 68 da Constituição, limitada
aos negócios do privativo interesse dos Municípios.

A expressão negócios do peculiar interesse não é- de boa
técnica, está hoje condenada no direito constitucional.

Dá lugar a todas as interpretações.
Na complexidade dos problemas do Estado modérno,

difícil, quiçá impossível, será fixar-se qual a órbita dos ne
gócios do peculiar ou, privativo interêsse dos Municípios.

Entretanto, atribuindo-se aos Municípios autonomia, isto
é, auto-govêrno, poder de dirigir-se a si próprio; declarando
se essa atLtonomia preceito ~onstituciol1al,não ~e poderá, sem
incoerência, sem desvirtuar até o sentido gramatical da ex
pressão, pretender dar-lhes prefeitos de escolha e demissão do
poder central.

Nenhum assunto de mais dorsal interê.ss·e do Municipio,
mais relevante, que o da escolha de quem deve dirigi-lo, exe
cutar as deliberacões de suas Camaras ou poderes legislativos.

A constitucionalidade da nomeação dos prefeitos, isto é,
dos titulares dos executivos municipais, foi sempre muito
controvertida entre nós antes da reforma constitucional de
1926.

Na doutrina, mesmo na jurisprudência tlo Supremo Tri
bunal, nunca houve uma orientacão uniforme. Pela incons
titucionalidade, sempre se manifestou a maioria dos nossos
juristas, entre êles, Ubaldino do Amaral, Estêvão de Al
meida, Inglês de Sousa. Clovis Bevilaqua, Reinaldo Por
chat, Gama Cerqueira. Rui Barbosa, Pedro Lessa, Pontes
de Miranda, Candido de Oliveira, Bento de l"aria, Araújo
Castro, Carlos Maximiliano, Felinto Bastos, Sampaio Dó
ria e outros. O Sr. Sampaio Dória, na sua obra "Princípios
Constitucionais" chega a afirmar que o federalismo quasi
se caracteriza pela eleição dos prefeitos municipais. É aven
turosa a tese.

Os defensores à.a constitucionalidade estão em grande
minoria. representados pelos Srs. Viveiros de Castro, Afonso
Celso, Castro Nunes, Assiz Brasil, Heráclito Gomes e As
tolfo Rezende.

Manifestando-se pela constitucionalidade da nomeação
dos prefeitos municipais. os Srs. Assiz Brasil e Castro Nu-
nes, fazem...no com reservas. .

Consideram-na constitucional, mas não aconselhável.
Assim se manifesta o Sr. Assiz Brasil de cuja opinião se
socorre o Sr. Castro Nunes:

"Não direi que seja inconstitucional a regra
de serem os chefes do executivo municipal nomeados
pelo do estadual; mas considero-a perniciosa, no sen
tido de favorecer a centralização administrativa; di
minuindo a liberdade que as localidades devem ter,
mesmo para se governarem mal, como condições -para
adquirirem capacidade. - Simpatizo, entretanto, com
a nomeação dos prefeitos das capitais e das grandes
cidades,"
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O SR. ARRUDA FALcÃo - No Rio Grande do Su.1, não é
s6 o Sr. Assiz Brasil; o Sr. Ascanio Tubino, que tem toda a
autoridade, como representante.

O SR. ASCAN!o TUBINO - Não tenho autoridade algu
ma. A autoridade é de Júlio de Castilhos.

O SR. CUNHA MELO - O ilustre colega, Sr. .Ascanio
Tubino, na sua opinião sôbre a autonomia municipal, natu
ralmente reflete o ambiente de sua terra, que - como nesta
Casa já o disse Venceslau Escobar - é a terra onde menos
vive o Município, onde menos autonomia municipal existe.

O SR. ARRUDA FALCÃo - Mas tem progredido.
O SR. CUNHA MELO - S. Ex., o Sr. Deputado Asca

nio Tubino, nas suas reservas sôbre a autonomia munici
pal, reflete o ambiente da sua terra, onde, na expressão do
Sr. Vencesláu Escobar, as franquias municipais são as mais
reduzidas.

Na minha terra também, no Estado que represento, a
odisséa dos Municípios é das mais angustiosas.

Quem conhece o interior do Amazonas, sabe que, por
lã, a moeda corrente ainda circula pouco.

A compra e venda ainda tem a sua feição rudimentar
- de troca.

O dono do seringal, no seu pôrto, entrega os seus pro
dutos a troco de mercadorias. Como não há dinheiro, os
impostos devidos ao Município pela saída de tais produtos,
são cobrados em Manáus, pelo Tesouro Público. Em Ma
nãus, muitas vezes, as rendas municipais ficam absorvidas
nas negociatas com os dinheiros públicos, alí muito em voga,
principalmente na situação administrativa apeiada pelo mo
vimento revolucionário de 1924.

Os Municípios amazonenses não dispunham, naqueles
ominosos tempos, sequer de suas rendas. Para obtê-las, os
Prefeitos viviam rios a baixo' e rios adma, em constantes
viagens a Manaus, numa romaria de pedintes, a mendigar
aquilo que pertencia aos Mnicípios sob sua adminis
tração.

Em todo caso, nas vésperas das eleições, os prefeitos
municipais sempre arrancavam migalhas das rendas de seus
Municípios a troco de promessas aos candidatos situacio
nistas ...

Numa terra de Municípios tão desditosos, onde as po
pulações do interior merecem tão pouco, aprendí a ser exal
tado defensor da sorte e da autonomia municipal.

O SR. ÁLVARO MAU - O painel que o orador está ex
tendendo, agora, aos olhos da Constituinte, não reflete. o que
se passa no Amazonas nestes últimos anos.

O SR. CUNHA MELO - Aceito a ressalva do ilustre
colega de bancada, Sr. Alvaro Maia, porquê encerra um ato
de justiça. _E eu quero, registrando a verdade, fazendo jus
tiça, sa'lientar que essa situaçã-o dos Municípios amazo
nenses já foi benemeritamente melhorada após a Revolução
de Outuhro~~pe!os delegados do Govêrno Provis6rio naquele
Estado.

O SR. ASCANIO TtmINO - Os prefeitos do Rio Grande
,do Sul são eleit.os e eleitos também são os Conselhos Muni
cipais. Além do mais, os Municípios têm a faculdade de
organizar a sua·· Carta; por conseguinte, a sua autono
mia é,_ampla. Não vejo por que ~V. Ex. fez a afirmativa
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de que eu reflito o ambiente antiautonomista da minha
terra. Aliás, sou voz isolada no seio de _minha bancada, devo
confessá-lo, lealmente, a V. Ex. -

O SR. CUNHA MELO - Ainda no que diz respeito á
organização municipal do Rio Grande do Sul, eu poderia
também trazer á V. Ex. além da palavra do Sr. Vencesláu
Escobar, as orações famosas do Sr. Pinto da Rocha, no Con
gresso Nacional, quando da reforma constitucional de 1926.

Nessas orações, o grande orador gaúcho sustentou que
a Constituição do Rio Grande do Sul tiranizava os Municí
:pios, violava a sua autonomia, obrigando-os a respeitar as
.suas disposições.

A defesa das instituições gaúchas foi feita brilhante
mente pelo Sr. Getúlio Vargas, que, como S. Ex. o Sr. As
canio Tubino tem as maiores reservas sôbre a autonomia
municipal.

Considerou-a o Sr. Getúlio Vargas apenas autonomia
simplesmente administrativa, susceptível de todas as am
:pliações ou restrições na prática.

Não conheço pessoalmente a organização municipal do
R. Grande do Sul.

É natural que procure julgá-la pelo depoimento dos
seus próprios políticos e homens públicos.

O SR. ASCANIO TUBINO - Não conheço o discurso do
Sr. Getúlio Vargas. Estou pronto, porém, a contestá-lo em
qualquer momento.

O SR. CUNHA MELa - O discurso do Sr. Dl'. Getú
lio Vargas, em linhas gerais, reafirmou os pontos de vista
de V. Ex. Não chegou, porém, ás exaltadas hostilidades que
V. Ex. tem contra a autonomia municipal.

O SR. ASCANIO TUBINO - Não tenho hostilidade. Hos
tilidade pela autonomia tem V. Ex. que cria os órgãos téc
nicos de assistência aos Municípios.

O SR. CUNHA MELO - Chegarei até lá. Ocupar-me-ei,
abusando da generosidade da Casa, detalhadamente, das
duas objeções que V. Ex. fez a.o meu discurso.

O Sr. Presidente - Pergunto ao nobre orador se quer
utilizar-se da meia hora de que ainda dispõe, como Relator.

a SR. CUNHA MELO - Sr. Presidente, confio muito
na generosidade da Casa. Por isso, vou me utilizar da meia
hora a que tenho direito, como obscuro Relator de uma
parte do substitutivo.

a SR. FERREIRA DE SOUSA - Brilhante relator. (A.poia-
dos.) .

O SR. CUNHA l\lELO - O Sr. Assiz Brasil não acha a
nomeação de prefeitos municipais inconstitucional, mas per
niciosa.

O Sr. Castro Nunes, na sua obra a que nos referimos,
"Citado 'pelo meu ilustre colega Sr. Ascamo Tubino, por sua
vez, .também reconhece pouco aconselhável o sistema de pre
feitos de nomeação. Os Srs~ Assiz Brasil e Castro Nunes,
embora considerem o sistema de Prefeitos Municipais no
;meá~'eis e demissíveis pelos executivos estaduais, como cons
titucional e compatível com o regime federativa, contudo,
têm o mesmo sistema como pernicioso e de pouco acêrto.
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- E o próprio Sr. Castro Nunes reconhece ser o princípio
.eletivo a regra, o sistema dominante na organização dos ór
gãos administrativos municipais. Os mandatos decorrentes
de eleição são sempre exercidos com mais fôrça, prestigio e
dignidade.

O sistema de .Prefeitos de nomeação, entre nós, têm dado
0= peores resultados, como já assinalava Pedro Lessa em
1915. - .

Nas nomeações de Prefeitos Municipais jamais os Go
vernadores estaduais tiveram em vista dar aos Municípios
administradores idôneos, de capacidade moral e intelectual.

Sempre presidiu a essas nomeações apenas o critério de
fortificar situações politicas e de conseguir fáceis vitórias
eleitorais. O Prefeito nomead~, diz o Dr. Ponte§. de Mi
randa, ~ uma vontade estranha, quasi sempre hostil ao corpo
de representantes municipais, preposto do govêrno central
que vai ao absurdo de o fazer demissível ad-nutum : ou
administra o município como eu quero, ou demito-te.

Nada mais inconstitucional, e, pois, insubsistente, dian
te do art. 68 da Constituição Federal (Rev. de Dir., vaI. 52,
fls. 458).

A interpretação histórica do art. 68 da Constituição de
1891, como bem disse o Dr. Milcíades Sá Freire, no "Pri
meiro Congresso Jurídico Brasileiro", não autoriza, ao con
trário, repele a investidura das autoridades municipais pelas
estaduais.

Se o sjelf-gove1"'11l1Ylient do Municf:pio, precoIlÀzado nos
govêrnos democráticos, isto é, de liberdade, é alicerce, pre
ceito de nossa organização constitucional, ao Estado não é
lícito intervir no Município para embaraçar-lhe ou restrin
gir-lhe a direção daquilo que lhe é próprio e de seu exclu
sivo interêsse.
. Mesmo não sendo órgão político, mas meramente técni

co ou administrativo, exercitando a sua ação na esfera de
determinados interesses ou negócios, o Municlpio deve ter a
faculdade de escolher seus representantes.

Atribuindo-se ao Município autonomia, govêrno de si
próprio, não se pode, em absoluto, afirmar que essa autono-
mia não seja, em parte, também política. .

.A questão da legitimidade da investidura dos Prefeitos
Municipais pelos Governadores dos Estados, no nosso Su
premo Tribunal, foi sempre muito acidentada.

As decisões sôbre o assunto sempre foram vacilantes.
Descobre-se, porém, n~m Acórdão de 26 de Maio de 1920,

21. preponderancia dos adversários da constitucionãlidade da
nomeação dos prefeitos municipais.

Não pensa assim o nosso ilustre colega Sr.' Levf Car
neiro. Na doutrina e no Supremo Tribunal, a questão foi
muito agitada, anteriormente á reforma constitucional de
1926, quando mantendo-se o dispositivo da Constituição de
i891, contudo, deu-se maior autoridade, mais expressão á
autonomia municipal, então incluída entre os preceitos cons
titucionais .

Defendendo_ no. meu parecer e no substitutivo a eleti
V!dade dos. ?rê!eitos QU titulares dos executivos e legisla-
tIvos mumclpals, estabeleci estas exceções: .

"Nos Municípios onde estejam instalados os go
vernos estaduais, beni assim onde exista estação hi
dromineral e naqueles que obtiverem garantia de em-
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préstimo ou auxílio financeiro do Estado, o Executivo
Municipal poderá ser escolhido por nomeação daque
les govêrnos."

Atendí, assim, á oricntncilo dominante em diversas le
gislações á melhor doutrina, sobretudo á experiência de
nossa própria organizaçüo política.

O Comité dos tres, nüo concordou com a redação dêsse
parágrafo do meu substitutivo. Alterou-o, dando-lhe esta
redação:

"O Prefeito poderá ser de nomeação do Govêrno
do Estado no Municfpio da capital, bem como naque
les onde o Estado custeie serviços municipais, garanta
empréstimos públicos ou construa ou administre es
tabelecimentos hidrominero.is."

Evidentemente, o. alterneno nüo foi feliz. O parágrafo,
.como se vê, desta vez, nüo cuidou de exceções á regra do ar
tigo, mas anulou-o por completo.

Aliás, no substitutivo do comité isto se verifica algu
mas vezes.

Com a redação do SubsLltutlvo, fácil será a qualquer Go
vêrno Estadual encontrar ensOJo para custear serviços mu
nicipais, disfarçando convenit?ncil18 políticas. E o pretêxto
de custeio de tais serviços, fácil de encontrar, sempre á mão
dos administradores politiqueiros e inescrupulosos, ampliará
desmedidamente a faculdndo da nomeação de prefeitos mu
nicipais, reduzindo a uma Inutilidade o disposto no art. 127,
letra a. As oportunidndcl1 transformarão as exceções em
regra geral: todos 08 Municfpio, poderão ter prefeitos no
meados.

Criticando o trabalho daquele Comité, o "País", num
magnífico artigo laneado sOb a epígrafe "Autonomia Muni
cipal", escreveu estas judlclosa8 considerações com as quais
ilustro a minha presença nas ta tribuna:

"Tanto vale dizer que o govêrno do Estado no
meará Prefeitos para todos os Municípios que quiser,
isto é, onde, por exemplo, estando em minoria elei
toral, queira evitnr que o partido adverso governe a
comuna. Basta, para i8S0, mandar fazer uma estrada
de rodagem de intcrêsso puramente local ou calçar
uma rua da sede do Município, etc. .

Reconhecida, pelo alistamento, a sua situação de
minoria em tal ou qual Município, o govêrno estadual
mete-se a custear-lhe qualquer serviço e se apodera
de sua autonomia para lhe impor um prefeito contra
a vontade da maioria. Não há nada mais fácil. As
oposições municipais nada poderão contra isso, por
quê, nem sequer a lei estabeleceu, como condição
para que o Estado custeie serviços locais, a aquies
cência das· respectivas camaras.

De fato, portanto, onde as garantias da autonomia
municipal, mesmo para as coisas de seu peculiar
interesse? Em que lei a segurança de que essa auto
nomia .será mantida contra os !TUcs do partidarismo
oficial ou governativo?

Parece, assim, que se deve modificar o dispositivo
constitucional, afim de fornecer ao Município o meio
de fugir á artimanha do govêrno que olhe quiser fur-
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tal' a autonomia, pa'ra efeitos políticos, pelo estrata
gema de custear uma estradazinha-- vicinal. Bastará
que o preceito constitucional torne a interferência do
Estado, mesmo para custear serviços municipais,
dependente do consentimento da Camara Municipal,
por sua maioria.

É um alvitre que levamos aos autores da nova
Constituição, para que lhe não pese a acusação de
estarem preparando alíneas e parágrafos intervento
ristas, com o intuito de anular a autpnomia da fa
mosa e circunspecta célula mater do regimel ..•"

A redação do parágrafo segundo do art. 127 do Substi
tutivo Constitucional, obra do Comité dos 3, apr.esentado com
restrições de 23 dos 26 membros da Comissão Constitucional,
nesse ponto, corno em muitos outros, deve merecer a mais
cuidadosa das atenções dos senhores Constituinites.

'Caso prevaleça êsse dispositivo, a eletividade dos Pre
feitos ou titulares dos executivos munic-ipais será uma
utopia.

Os Municípios onde estão as capitais dos Estados, e ins
talados os respetivosgovêrnos, têm uma situação exce
pcional.

Nêles, os choques e a confinação de interesses tornam
mais difJcil, quiçá impossível, distinglli,r aquilo que é de
interes~e local ou geral - do Município ou do Estado.

Os problemas da,quele são os verdadeiros problemas:
dêste.

Centro oficial, convergência de todas as atividades po
líticas e econômicas, êsses Municípios acabam absorvidos
pelo próprio Estado.

A nossa experiência política tem muitas vezes demons
trado os perigos, os inconvenientes, a! intranquilidades da
coexistência, nêsses centros, ~e dois poderes autônomos 
o municipal e o estadual.

Rui Barbosa, com a magía de sua visão. em editorial
da Imprensa, em 1898, citado pelo Sr. Fontes Júnior,
apreciando a situação especial dêsses Municípios, escreveu:

"~les demandam muito mais do que o mecanismo
simples ou a ação resumida do gov~rno municipal.

Há outra questão, a das divergências e dos atritos qUl'l
nãú raro aparecem, justamente porquê falta o meio de tra
çar a linh~ divisóri~ entre o que é urbano e o ..qu~ se con
tém fora dêsse limite.

Nas capitais dos Estado!!>, ou seja nas sédes dos govêr
nos estaduais, avultam as d.ificuldades de definir, de de
marcar, de prevêr quª,is os negócios do privativo interesse
local.

Mesmo os partidários mais intransigentes da autonomia
municipal reconb"ecem, 'nesses casos, o vulto .de tais difi
.culdades, e acabam por concordar com a nomeação dos pre
feitos das capitais.

Tambem em duas outras modalidades da vida dos Mu
nicípios, isto é. naquelas que, por sua Situação financeira,
devem estar n~ dependência Q.o poder estadual, e. naqueles
outros que são estancías de saúde, por considerações de no
tória procedência, admiti prefeito nomeãvei! e demissíveis
pelos poderes estaduais~
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Cogitei dos casos de intervenção do Estado na vida dos
seus Municípios, restringi as possibilidades de desmembra
mento, extinção, anexação ou fusão de Municípios e distri
tos, tantas vezes postas em prática a serviço de inconfes-
sáveis manobras políticas. .. .

'9 S~b?titutivo do Comité dos 3, teve a sugestão. feliz
de dIscrImmar as rendas pertencentes aos Municípios, su
gestão também defendida no meu trabalho. Sem essa pro
vidência, das mais oportunas e sábias na nossa obra consti
tucional, os nossos Municípios, não tendo expressão eco
nômica, permanecerão ao abandono, num permanente jejum
financeiro, como já se disse, gosando duma autonomia de
ficção.

Nas situações sociaes e econômicas dificeis de muitos
dos nossos Municípios, quiçá de algum Estados, t~mos uma
etiología dos desprestigios da autonomia. de unE 6 outros.

O Brasil, com sua área territorial imensa, tem uma
população escassa, diminuta e, em geral, localizada nas gran
des cidades. O interior vive ao abandono. Sem meios de co
municação sem vida própria, portanto, sem expressão eco
nômica. N'o interior, porém, está a expressão de maior vita
lidade do País, encontram-se as fontes de toda a sua riqueza.

Entendi sensato não deixar ao arbítrio dos poderes esta
duais decidir inteiramente da sorte dos Municípios. As traves
mestras da auto!lomia municipal devem ser lançadas na
Constituição da República. E essas traves mestras são:

a) as leis de sua particular organização;
b) a eletividade dos seus poderes executivo e legislativo;
c) rendas discriminadas, garantia de aplicação e arre

cadação das mesmas.
Os demais negócios do interêsse dos Municípios serão

obieto das Constituições e leis estaduaí-s. Resta-me, senhores
Constituintes, ocupar-me da segunda objeção do nosso
notável colega, Sr. Ascanio Tubino - os órgãos de assistência
técnica aos l\funicípios e de verificação de suas finanças. Vai
adiantada a hora regimental. E, o que é peor, já está esgo
tada a generosidade da vossa atenção.

Resumirei as minhas ponderações sôbre essa objeção. A
criação pelos Estados de órgãos de assistência técnica aos Mu
nicípios e de verificação de suas finanças não restringe, .não
diminue, não ofende de qualquer modo as franquias muni
cipais. Poderia responder ao ilustre Deputado Sr. Ascanio
Tubino, citando-lhe o próprio Sr. Castro Nunes, em cuJa au
toridade S. Ex. amparou a primeira das obJeções feitas ao
meu trabalho

É de longa data a necessidade da vigilancia e assistência
por parte dos Estados na vida financeira e administrativa dos
Municípios.

O jus su.preme inspectionis. exercido em benefício da
unidade do Estado sôbre as administrações locais dotadas de
autonomia, remonta ao século XVI.

O Barão de Stein, um dos mais ardorosos defensores da
autonomia municipal. não o combate.

O Sr. Castro Nunes, á fls. 214, de sua obra já citada, es
creveu:

"As Municipalidades, exatamente porquê são as
corporações menores entre as quais se distribue a ta
refa de satisfazer ás necessidades sociais, servindo-se,
como 6rgãos de govêrno, de uma parcela de poder pú
blico que lhes é átribuida, estão sujeitas, não sómente
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na sua organização, mas ainda no funcionamento dos
seus aparelhos representativos e administrativos, á ins
peção exercida pelo Estado, fundada na necessidade de
mantê-las dentro das leis e dos poderes que lhes hajam
sido concedidos."

O SR. ASCANIO TUBINO - Eu já me havia retirado da As
sembléia e regressei sómente para ter o prazer de ouvir
V. Ex.

O SR. CUNHA MELO - Folgo muito com a declaração
de V. Ex. Da minha parte, não me seria agradável responder
a V. Ex., tendo-o como ausente desta Casa.

O SR. ASCANIO TUBINO - V. Ex. permite uro aparte?
Os conselhos técnicos, par~ serem eficientes, precisam teI"

ingerência direta na administração. Tendo ingerência direta
na administração, violam a autonomia municipal; se não a
tiverem, são uma perfeita inutilidade.

O SR. CUNHA MELO - A seguir, no decorrer do meu
trabalho, vou provar a V. Ex. a forma de exercício, a órbita
de ação que penso dar a êsses conselhos técnicos.

No Estado moderno, a autonomia municipal não podê ser
absoluta, pois, seria impraticável. -

A intervenção dos poderes estaduais na vida administra
tiva dos Municípios, sem a feição odiosa de uma tutela ou
das correições do tempo da Monarquia, mas com a finalidade
benéfica de uma assistência ou caráter protetoral, é útil e le
gítima.

A França tutela administrativamente as suas comunas,
a Suiça, 3. Inglaterra e os Estados Unidos, embora menos rigo
rosamente, os seus cantões, burgos e municipalidades.

O Gabinete do Govêrno Local, em Londres, ano a ano,
amplia os seus poderes de crítica e censura.

Nos Estados Unidos; o contr6le dos neg6cios municipais é
exercido pelas assembléias legislativas.

Na Suíça. a tutela dos negócios municipais é exercida,
de preferência, sôbre a parte financeira dos mesmos.

Devo á gentileza do ilustre Deputado Sr. Henrique
Bayma, da bancada paulista, cujo nome declino num gesto
de grande simpatia pessoal e de agradecimento, o ensejo de
conhecer a valiosa opinião de William Muuro, no seu livro
The Gouvernment o( American Cities. sôbre o assuntl>, ex
pressa nesses períodos judiciosos:

"A autonomia completa dos Municípios é, por
tanto, impraticável e nenhum Estado tentou, jámais,
concedê-Ia. Mesmo parcialmente, em grau elevado,
essa autonomia torna-se cada vez menos praticável á
medida que crescem as cidades. Não há nenhuma ra
zão válida pela qual cada cidade não possa ter a li
berdade de adotar a sua própria forma de govêrno,
nomeando todas as autoridades necessárias ao desem
}:lenho das funções que competem á municipalidade
como agente do Estado. Os métodos de eseolha des
sas autoridades, as suas atribuições gerais e os mé
todos de serviço também devem ser deixados á sua
discreção. Porém, a autonomia das cidades em re
lacão á polícia, á saúde pública, educação, assistên
cia social, correção, higiêne, eleições, tributação, cré
dito e regulamentação de serviços públicos não }:lodo
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ser entregue como refém á eficiência ou á inefi
ciência do govêrno local, conforme seja o caso. Tais
coisas não são de puro interêsse local, nas condI
ções atuais."

"O que ficou dito refere-se, mais particular-
mente, ao "controle legislativo", exercido pelo Esta
do sôbre a cidade; isto é, um controle exercido por
meio de c6digos, cartas, leis gerais ou especiais.
Porém existe uma f6rma de controle que, presente
mente, tem se acentuado nos Estados Unidos. (V.
:Munro, ob. cito, págso 80 e segs.)

É geralmente designado como "controle adminis
trativo" - um controle - exercido pelas autoridades
estaduais, departamentos ou comissões, ás quais fo
ram, por lei, dados poderes discricionários.

Todos os que estão familiarizados com os s1st,,
mas de govêrno dos países da Europa, não precisam
ser lembrados de que esta forma de "controle" e
fiscalização é muito comum além-mar; de fato, a
maior parte do controle exercido pelas autoridades
superiores sôbre o govêrno local, na ]'rança, Itália,
Alemanha e - mesmo na Inglaterra. é de caráter ad
ministrativo. (V. Munro - The Gouvernmerits of
European Cities, N. York, 19270)

Há cincoenta anos êste tipo de "controle" vir
tualmente não existia nos Estados Unidos, porém co
meçou a desenvolver-se durante as últimas decadas
do século XX e, na atualidade, expande-se rapida
mente. Presentemente existem departamentos e co
missões estaduais de toda a natureza, auxiliando '"
fiscalizando a atividade das autoridadeó muniCipai!!
em relação ao serviço civil (funcionalil:imo), saúde
pública, educação, serviços públicos e assistência so
cial. Em alguns casos, especialmente no que concer
ne aos serviços de utilidade pública (empresas de gás,
electricidade, tramways, etc.), a soma de autoridade
confiada aos departamentos estaduais (State Public
Utility Comission). é tão considerável que virtual
mente não deixa ás cidades senão mera sombra de
poder".

"O processo de desenvolvimento dêsse "controle
administrativo" é o seguinte: O primeiro passo- é,
em regra, o estabelecimento de um departamento

-estadual ou "Bureau" tendo somente funções con
sultivas. Sua missão é obter e coordenar informações
e fornecê-las ás Municipalidades. Há realmente, pre
mente necessidade de uma organização dêsse tipo em
muitos ramos do govêrno municipal. As autoridades,
ás -quais incumbe a administração municipal, têm efe
.tivamente funções técnicas especializadas a desem
penhar, relativas á saúde e higiene públicas, assis
tência so~ial. orçamentos, finança, contabilidade, etc.
Entretanto, êsses administradores são, na maioria dos
casos, amadores sem experiência prévia e eleitos para
curtos mandatos. De todos os lados êles se vêm sob
a pressão de firmas que têm materiais e serviços a
vender e de pseudo-especialistas que lhes querem im
por a adoção de novos métodos, é. pois, de necessidade
que haja uma fonte insuspeita de informação e con
selho sôbre assuntos da administração e técnica dos
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~erviços municipais, pela qual um administrador inex
periente, porém bem intencionado, possa obter infor
mações sôbre os métodos empregados e os resultados
obtidos por outras Municipalidades".

"É raro, porém, que a organização pare neste pon
to. As autoridades estaduais sabem, atualmente, que,
conquanto o seu conselho seja pedido pelas Munici
palidades nem sempre é êle seguido. Elas conhecem
bem os casos em que as Municipalidades, pelo des
prêzo do bom conselho viram-se mais tarde envolvi
das em dificuldades. Consequentemente, o passo se
guido é a deliberação de tornar imperativa a aprova
ção ou o conselho do departamento estadual - ou de
retirar a subvenção do Estado á Cidade que não agir
em acôrdo. Em alguns casos, as autoridades esta
duais têm poderes plenos para nomear e dispensar os
chefes dos executivos municipais.

"A lenta, porém, firme expansão que se verifica
no "Controle administrativo" diferenciado do "Con
trole legislativo" é devida á circunstancia de estar
êste muito áquem das necessidades atuais. As leis não
possuem suficiente elasticidade. Sendo rígidas, elas
não atingem muitas vezes os seus objetivos, ou, então,
vão demasiado além e falham na sua finalidade. As
funções que as leis procuram regular estão. além do
mais, em contínua evolução e rapidamente colocam-se
f6ra do alcance do estatuto impresso. Quanto mais
populosa uma região e complexa a sua organização,
tanto menos eficiente é o método de "Controle" por
suas leis.

Nessas circunstancias é melhor confiar as funções
de regulamentação a um departamento ou "burea!l",
com poderes para resolver cada questão segundo o sell
mérito, sujeito, entretanto, a certas regras gerais es
tabelecidas por lei. A fiscalização administrativa tem
a necessária elasticidade que lhe permite rápido ajus
tamento ás condições em continua e rápida evolução.
Não há dúvida - afirma :Munro - que, com o correr
do tempo, teremos nos Estados Unidos muito maior
desenvolvimento dessas instituições". (Ob. cit., pági
na 90) .

Os perigos da concessão de amplas faculdades ás autori
dades comunais, sem freios e contrapesos, (uso, com a devida
vênia, da frase tão do agrado do nosso talentoso e ilustrado
colega, Sr. Agamenon Magalhães), determinaram a legislação
inglêsa do século 19, cerceadora dos poderes locais em matéria
financeira.

Para coibí-Ios, todos os paízes exercem, por meio de seUl!
pode.res centrais, uma espécie de assistência 'e \Tigilancia d:l
'Vida financeira e administrativa dos seus Municípios.

Entre n6s, o controle- pôlftico dos Municípios sempre foi
exercido por formas divérsas -- pelos respecli\Tos poderes

,legislativo e executivo estaduais.
Nessas fQrmas divérsas, os Estados golpeavam fundo a

. autono'rnia municipal, frustando-a por completo.
Por todos os pretextos. mas, em geral, por um s6 pre

t-exto ...- o de servir a interesses politicos - Governadores e
Assembléias sempre suspenderam e anularam atos e delibe
rações municipais,
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1:sse controle, por provocação dos interessados, o Poder
Judiciário exerceu melhor inspirado que os poderes propria
mente políticos.

Vencedor o movimento de Outubro de 1930, foram dissol
vidas as Camaras Municipais de todos os Estados.

Em S. Paulo, em Pernambuco e no Rio Grande do Sul
criaram-se Departamentos de organização e assistência técnica.
aos MUIiicípios. .

Minas, por inspiração do Sr. Gustavo Capanema, dese
jando aperfeiçoar o sistema administrativo das suas pref.3i
turas municipais, cuidou também da organização de instituto
similar sob o título de "Departamento das Municipalidades
ou dos Negocias Municipais".

E para estudar a organização paulista sObre o assunto,
mandou o atual Interventor mineiro uma comissão a São
Paulo.

Como melhor jus~ificativa do meu alvitre sObre a cria
ção nos Estados de 6rgãos de assistência técnica aos Muni
cípios e de 'Verificação de suas finanças, depois das breves
considerações de ordem doutrinária já por mim feitas, pas
sando dos argumentos de autoridade para a autoridade dos
argumentos, eu poderia limitar-me a dizer do êxito dos di
tos órgãos nos Estados que já o possuem.

Em São Paulo, que, em organização municipal, tam
bém pode servir de padrão aos demais Estados, o Departa
mento da Administração Municipal vai realizando vantajo
samente as suas finanças, sem diminuir a autonomia dos
Municípios, ao contrário, concorrendo para a melhor admi
nistração e prosperidade deles.

O mesmo ocorre no Rio Grande do Sul, segundo teste
munhou, num aparte dado ao discurso do Sr. Ascanio Tu
bino, o ilustre representante daquele Estado, Sr. Raul Bit
tencourt.

O SR. ASCANIO TUBINO - É creacio do general Flores
da Cunha.

O SR. CUNHA MELO - Certamente, voltando o Pais
ao regime legal, êsses 6rgãos de assi8Mncia técnica aos Mu
nicípios e de inspeçl1.o das' finanças municipais, devem ter
atribuições mais restritas e não colidentes· com o preceito
constitucional da autonomia.

O SR. ASCA..'l\õIO TUBINO - O nobre Deputado sabe que
o uso do cachimbo deixa a boca torta. Não vão se conter
dentro das 6rbitas constitucionais e haverá uma série de
conflitos.

O SR. CUNHA MELO - Presumo que a Revolução de
30 tenha concorrido, em parte, para a extinção de algumas
bocas tortas. Por êsse motivo, ju~go que a criação dêsse
órgão tenha êxito e interêsse para os Municípios.

O SR. MORAIS ANDRADE - Além' do que, há remédio pa
ra as demasias.

O SR. CUNHA MELO - Chegarei até lá.
Jámais poderão ser o que estão sendo nesta fase de di

tadura, de poderes discricionários.
Permitindo aos Estados a criação desses órgãos, não

fui incoerente com as minhas considerações em defesa da
autonomia municipal.

Não sei como se possa considerá-los como atentatórios
dessa autonomia.
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.Na dupla finalidade que lhes atribuí como órgãos de
assistência, quiz dar-lhes uma função merámente consultiva,
benéfica, orientadora da solução dos problemas muncipais;.
e, exercendo a inspec!;ão das finanças municipais, ~imito os'
seus poderes ao estudo dos problemas econÔmicos e finan
ceiros municipais, sem outra sanção a não ser a de repre
sentar aos poqeres estaduais sôbre a conveniência e oportu
nidade da intervenção dos mesmos nos Municípios.

Não têm, como vê o digno representante pelo Rio Gran
de do Sul, Sr. Ascanio Tubino, o caráter de hierarquia ad
ministrativa, colocado acima dos Municípios; não tem,
nas suas decisões, nenhuma sanção, a não ser quando, ve
rificando o estado de insolvência dos Municípios, p.odem re
presentar aos poderes estaduais para a execução daquela
medida de intervenção, prevista nos Municípios, para res
tauração de situações financeiras.

O SR. ASCANIO TUBINo - Uma lei votada pelo Conselho
Municipal, lei orçamentária, poderia ser modificada pelos
órgãos consultivos técnicos.

O SR. CUNHA MELO - Como se depreende da finali
dade que atribuí a êsses órgãos, a minha resposta só pode
1.'á ser negativa ao aparte de V. Ex.

O Sn.. ASCANIO TUBINO - )\iIas, no Rio Grande do Sul, o
Departamento da Municipalidade tem essas atribuições.

O SR. CuNHA MELO - Mas no Rio Grande do Sul vai
tendo todo o êxito. Aceitarei os exemplos do Rio Grande do
Sul, a respeito de quaisquer outras liberdades ou franquias,
para as nossas organizacões, menos quanto ás municipais.

O Sn.. ASCANIO TuBINO - V. Ex. conhece a nossa orga
nizacão municipal~

O SR. CUNHA l\[ELO - Não conheço, de fato; conheço
a atrav·és dos próprios homens do Rio Grande do Sul.

Não vejo, pois,' repito, de como se possa considerar êsses
órgãos de assistência t,écnica como restrições da autonomia
municipal, nos têrmos em que essa autonomia deve ser en
tendida.

Sr. Presidente, ant.es de deixar a tribuna, devo•••
O SR. ElAS FORTES - E a discriminação de rendas?
O SR. CUNHA MELO - '" explicar á Constituinte que,

depois de organizado o meu substitutivo, depois de estabele
cidas as hipóteses, as exceções de prefeitos eleit.os, refle
tindo melhor, resolvi, desde que me é dado apresentar emen
das ao substitutivo. redigir o § 2°. desta maneira:.

"Admitir os prefeitos de nomea.;:·ão nos Mtmicípios
onde estejam instalados os governos estaduais, bem assim
onde exista estação hidromineral e n~uêles que obtiverem
garantias de empréstimo ou auxilio financeiro do Estado,
estando impontuais."

O Sn.. RIAS FORTES - Mesmo assim, V. Ex. vai concordar
'lOmlgo que .é uma grave injustiça. Admita-se que o Govêrno
do Estado, em periodo revolucinário, tenha nomeado pre
feito que se tornou impontual. Chegado o momento do Mu
nicipio retomar_aautonoInia,não pode fazê-lo porquê o
órgão do Govêrno que foi nomeado tornou-se impontuaL

O SR. MORAES ANDRADE -.Aí, tem responsabilidade.
O s.tt. CUNHA :MELO - Concordo, em parte, com o ilus

tre representante mineiro. Reconheço que, n~ épocad~' go
. 'vêrno discricionário, têm sido adotadas soluçoes para dlver-
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50S problemas, as quais, amanhã, quando reingressarmos na.
ordem constitucional, irão criar sérias dificuldades.

O SR. BIAS FORTES --. Vários Município~ 'Vão ficar pri
vados de eleger os seus agentes executivos, ou prefeitos
porquê êstes, exercendo as funções atuais, tornaram-se im~
pontuais no que toca aos compromissos para com o Estado.

O SR. CUNHA MELO - Quando êsses M~nicípios tive
rem sua situação financeira regularizada, gozarão da facul
dade de eleger seus prefeitos.

Penso, assim, ter prestigiado, com essa emenda, a eletivi
dade dos Municípios que tenham contraído empréstimos ou
obtido a garantia dos Estados para êsses empréstimos.

Dentro do objectivo de prestigiar os Municípios defen
dendo o sistema de eletividade dos prefeitos ou titulàres dos
executivos municipais, nas considerações ora feitas, tenho
por justificada uma emenda que apresento sobre o parágraf()
20 do art. 127, do Substitutiyo.

Entendo que êsse dispositivo, onde se estabeleceu exce
ções áquele sistema, deve ser redigido como acima alvitrei.

Ponderando, melhor, com essa alteraêão, retifico o pró
prio substitutivo por mim oferecido ao Anteprojeto.

Devemos cortar cerce os pretextos, as burlas contra a.
autonomia municipal.

A nomeação dos Prefeítos para os Municípios que con
traírem empréstimos, com ou sem garantia dos Estados, deve
ficar condicionada á impontualidade dos mesmos, no cum
primento das obrigações assumidas.

Enquanto ~les estiverem cumprindo regularmente essas
obriga~ões, devem continuar com a faculdade de escolher.
os seus dirigentes.

Não há por onde, impOr-se-Ihes uma diminuição, um
desprestígio.

Avisinha-se, 81'S. Constituintes, implacável, irrecorrível,
o termino da hora regimental. Nêste ensejo ndeantado de
nossos trabalhos, o tempo escasso, apenas os minutos de que
posso dispOr, já não me permitem dizer-vos da outra maté
ria por mim relatada na "Comissão dos 26" - o "Conselh()
Supremo".

Também já está esgotada a temeridade com que estou
a abusar da vossa atenção (Não apoiados) tão cativante para.
comigo.

Opinei no meu parecer, já conhecido de todos vós,
através das publicações regimentais e na imprensa desta ca
pital, no "Diário da Noite" e no "Jot'nal do Comércio", pela.
supressão do "Conselho Supremo".

Aceitei oito emendas que adotavam essa conclusão.
Considerei aquêle órgão, como o classificou muito bem

o ilustre Sr. Deputado Miguel Couto: Sarapa:n,tão, an6dino,
prenhe de ameaças. (Emenda n. 21 ~-;)

O Comité dos 3, aprovando o meu parecer sôbre a su
l)ressão do"Conselho Supremo", nos têrmos eng~ndrados
pelo Anteprojeto, criou, porém, um CO'!"Sel!'-o Naetonal, de
quase ocupam os arts. 79 e 80 do SubstItutlvo.
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o Conselho de Estado, no Imperio, teve uma vida aci
dentada. Extinto e resuscitado várias vezes, sempre foi
muito combatido.

O Anteprojeto pronunciou-se pelo regime unicameral.
O 'Substitutivo resolveu-s~ pelo regime bicameral,

criou o "Conselho de Estado", 6rgão técnico dos problemas
nacionais, os "Conselhos Técnicos" e o "Conselho de Defesa
Nacional".

Na última "Constituição Chinesa", os "Conselhos Técni
cos" elevados ás culminancias dum quarto poder - o téc
nico - estudam, especializadamente, as questões econômi
cas, eugênicas, financeiras. operárias e outras.

Sem perfilharmos essa orientacão, isto é. sem criação
de mais poderes, deveremos, entretanto, dar aos "Conselhos
Técnicos", previstos pelos arts. 83 e 85 do Substitutivo. toda!
essas faculdades.

E, assim, é mister votemos pela supressão do "Conse
lho dos Notáveis", objeto dos arts. 79 a 80, num gesto de
bom senso e patriotismo.

No adeantado da hora, limito-me a chamar a atenção
dos Srs. Constituintes para mais êsse órgão dispendioso,
inútil, simplesmente complicador do nosso aparelho admi
nistrativo.

Poderia repetir sObre o assunto o que disse em meu
paracer.

Está terminada a minha hora. Resta-me agradecer a
atenção dos que me ouviram e honraram com os seus apar
tes. (Pal7nas; muito bem; muito bem. O orador é muito
cumprimentado. )

O Sr. Presidente - Esgotada a hora, vou levantar a Ses
são, designando para amanhã a mesma.

ORDEM no DIA

Continuação da discussão do projeto n. 1 A. de 1934.
(Substitutivo Constitucional - 4' Sessão.)

Levanta-se a Sessão ás :18 horas.





978. Sessão, em 17 de Março de 1934

Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente; Pacheco de
Oliveira, {O Vice-Presidente, e Cristóvão Barcelo~ 2°
Vice-Presidente "

1

A's 14 horas, comparecem OS Srs.:

Antônio Carlos, .cristóvão Barcelos, Tomaz LObo, Fer
na~des Távora, Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Alvaro
Maia, Mário Caiado, Luiz Tirelli, Alfr.edo da Mata, Abel Cher
mont, Veiga üabraJ.. Costa Fernandes, Adolfo Soares, Godo
fredo Viana, Agenor Monte, Valdemar· Falcão, José d~

Borba~ Leão :Sampaio, Pontes Vieira, Xavier de Oli
veira, Martins Veras, Ferreira de Sousa, Agamenon Ma
galhães, Arruda üamara, Arnaldo Bastos, Simões Bar
bosa, Góis Monteiro, Valente de Lima, Sampaio Costa, An
tônio Machado, Leandro Maciel, Rodrigues DÓl'ia, Deodato
Maia, J. J. Seabra, MaI'quesdos Reis, Prisco Paraiso, Edgard
Sanches, Átila Amaral, Gileno Amado, Fernando de Abreu,
Godofredo Menezes, Lauro Santos, Henrique Dodsworth, Sam
paio Correia, Leitão da Cunha, Nilo de Alvarenga, João
Guimarães, Prado Kelly, Acúrcio Tôrres, Fernando Maga
lhães, Gwyer de Azevedo, Fábio Sodré, Soares Filho, Lem
gruber Filho, Bias Fortes, Ribeiro Junqueira, José Braz,
Martins Soares, Pedro A:leixo, Augusto de Lima, Augusto
Viégas, Mata Machado, Delfim Moreira, Vieira Marques, Cle
mente Medrado, Simãó da Cunha, Furtado de Menezes, Cris
tiano Machado, Daniel de Carvalho, Levindo -Coelho, Bel
miro de Medeiros, -Campos do Amaral, Carneiro de Rezende,
Alcantara Machado, TeotÔnio Monteiro de Barros, Barros
Penteado, Almeida Camargo, Hip6lito do Rego, José Ulpiano,
Abreu Sodré, Lacerda Werneck, Antônio Covelo, José Hono
rato, Nero de Macedo, Alfredo Pacheco, Nereu Ramos, Anes
Dias, F:r:ederico Wolfenbutell, Demétrio Xavier, Ascanio Tu
bino, Fanfa Ribas, Adroaldo Costa, Alberto Diniz, Cunha
Vasconcelos, Gilbert Gabeira, Vasco de Toledo, Antônio Ro
drigues, Valdemar Reikdal, Martins e Silva, Francisco Moura,
AntOnio Pennafort, Sebastião de Oliveira, João Vitãca, Al
berto Surek, Guilherme Plaster, Eugênio Monteiro de Bar
ros, Edmar Carvalho, Ricardo Machado, Pedro Rache, Ale
xandre Siciliano, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Rocha Fa
"ria, Pinheirc-Lima,,~Abelardo Marinho, Moraes Paiva. (117).

O Sr. Presidente - A: lista de presença acusa o compare
cimento de H7 Srs. Deputados.

Está aberta a': sessão.
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o Sr. Fernandes Távora (2° Secretário) procede á leitura
da Ata da Sessão antecedente, a qual é, sem retificações,
aprovada.

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

O Sr. Tomaz Lôbo W Secretário) procede á leitura do
seguinte

EXPEDIENTE

Oficios:

Do Sr. Embaixador da Bélgica, de 14 do corr~nte, nos
seguintes têrmos:

"Monsieur le Président - Je viens prier Votre Excel
lence, avec un retard dont je' m'excuse, d'agréer l'assurance·
de ma gratitude pour l'honneur qu'Elle a fait á la Belgique
en assistant á la Cérémonie Funébre célébrée en l'Eglise de
la Candelaria, Ie 6 de ce mois, á la mémoire du Roi Albert,
mon regretté Souverain.

La présence á la Cérémonie du Président de l'Assemblée
Constituante - laqueUe avait déjá, dés le 19 Février, adressé
á BruxeUes, sous la signature de Monsieur le Vice-Président
.Pacheco de Oliveira, des messages si chaleureux - a attesté,
une fois de plus, d'une maniére expressive, la part que Ies
'Représentants élus de la Nation Brésilienne prennent au
deuil de la Belgique. Cette manifestation, s'ajoutant á la
multitude des témoignages de sympathie donnés, en cette
triste circonstance, á mon Pays par les Autorités, les Asso
ciations de toute catégorie et les particuliers, m'a vivement
touché. Osé-je demandeI' á Votre ExceUence de vouloir bien,
'si EUe n'y voit pas d'objection, se faire l'interpréte, auprés
de Messieurs les Membres de l'Assemblée, de mes sentiments
de reconnaissance.

J'ai l'bonneur, Monsieur le Présíaent, de présenter a.
'Votre Excellence l'assurance de ma plus baute considéra
tion. - L'Ambassadeur de Belgique, Fernand Peltzer."

- Inteirada.

2

Do Juiz de Direito, da Comarca de São Carlos, Estado de
São Paulo, de 13 do corrente, pedindo licença a esta Assem
bléia para processar o suplente de Deputado do partido "So
cialista Brasileiro, Núncio Soares da Silva, como incurso
na sanção do art. 149, em combinação com o § 2° do artigo
18 do Código Penal.

- Á Comissão de Polícia.

Carta:
. "Niteroi, 17 de Março de 1934. - Exmo. Sr. Dr. An
tônio Carlos Ribeiro de Andrada, DD. Presidente da Assem...
bléia Nacional Constituinte.

Tendo o matutino O 1.ornal, em a sua edição de hoje,
publicado um. artigo sob a epigra.fe "A prorrogação do man-
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dato da Assembléia Constitulllte", em que nos são atribuídas
referências ~enos atenciosas a· essa augusta Assembléia,
vimos, a bem da verdade, declarar a V. Ex. o seguinte:

a) que, interpelado por um redator do aludido 6rgão de
publicidade sôbre o modo porquê encarávamos a prorroga
ção do mandato, respondemos que a pr6pria Assembléia,
por esmagadora maioria, ao aprovar em primeiro turno o
projeto da Constituição, já se havia pronunciado em sentido
contrário áquela medida, visto como, no referido projeto,
há uma disposição expressa mandando convocar, noventa
dias após a promulgação da Constituição, as eleições para a
Assembléia Ordinária e para as Assembléias Constituintes
Estaduais; e mais, que em se tratando de assunto atinente ã
soberania da Assembléia, só os representantes do ·povo flu
minense com assento na mesma têm a necessária autori
dade, para se pronunciar, sôbre a matéria, em nome do Estado
do Rio de Janeiro; . -

b) que, com referência ao projeto que vem de ser apro
vado em primeiro turno, temos, como cidadão, e sob o ponto
de vista doutrinário, as restrições naturais áqueles que,
considerando em franco declínio o regime liberal-democrá
tico, não acreditam que essa forma de govêrno possa ter
vida duradoura, de vez que a transformação que se, opera
nas diversas Nações do Universo terão de se refletir, inevi
tavelmente, no cenário brasileiro.

Explicada, assim, expontaneamente, o que de real Se há
passado na entrevista em causa, queremos deixar patente
que, por mais funda que possa ser a nossa diferenciação
ideológica com a que vem sendo imprimida aos trabalhos
dessa digna Assembléia, não cometeríamos o desprimor de
um gesto de menor respeito, acatamento ou cortezia para.
com os ilustres representantes da Nação, ora reunidos em
Assembléia Constituinte.

Com os protestos da mais elevada estima e distinta con
sideração, subscreve-se o patrício e admirador, Ary Par
reiras, Interventor Federal."

- Inteirada.

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

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

Comparecem mais os Srs.:

Pacheco de Oliveira, Cunha Melo, Leandro Pinheiro,
Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino Machado, Maga
lhães de Almeida, Rodriguesl\Ioreira, Carlos Reis, Hugo Na
poleão, Pires Gaioso, Luiz Sucupira, Figueiredo Rodrigu~s,

Silva Leal, Kerginaldo Cavalcanti, oAlberto . Roselli, Odon
Bezerra, Irenêo Joffily, Herectiano Zenaide,. Pereira Lira,
Barreto. Campelo, João Alberto, Souto Filho, Arruda Falcão,
Luiz Cedro, Mário Domingues, Augusto Cavalcanti, José Sá,
Alde Sampaio._Oaório Borba, Humberto Moura, Izidro Vas
conc'elo8~ Guc(Jõii-"Nogucira, Augusto Leite, Clemente M':aria-:
ni, Magalhlici Nelo,o Arlindo Leoni, Medeiros Neto, Artúr
Neiva, Alfl'edo Muearenhu, LeÔncio Galrão, Homero Pires,
Aloisio Filho, Francisco Rocha, Paulo Filho, Arnold· Silva,
La.uro Passos. Carlos· Ltndenbel"l'. Jones Rocha, Rui Santiago,
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Amaral Peixoto. Miguel Couto, Raul Fernandes, César Tinoco,
Alipio CostaHat. Oscar Weinschenck, José Eduardo, Cardoso
de Melo, Buarque Nazareth, Melo Franco, Adélio Maciel, Ga
briel Passos, Oqilon Braga, Raul Sá, João Beraldo, Policarpo
Viotti, Valdomiro Magalhães, Licurgo Leite, Bueno Brandão,
Ja.que~ Montando.n, Plínio Correia de Oliv-eira, Rodrigues Al-

.ves, Morais Andrade, Mário Whatelly, Zoroastro Gouveia,
Cincinato Braga, Carlola Queiroz, Morais Leme, Henrique
Bayma, Domingos Velasco, Generoso Ponce, FranciE'co Vila
nova, PUnio Tourinho, AntÔnio Jorge, Idálio sardenberg,
Adolfo Konder, Aarão Rebelo, Carlos Gomes, Simões Lopes.
Carlos Maximiliano, João Simplício. Renato Barbosa, Vitor
Russomano, Pedro Vergara, Raul Bittencourt, Acír Medeiros,
Ferreira Neto, Edwald Possolo, Mário Manhães, Mílton Car
valho, Augusto Corsino, João Pinheiro, Horácio Laier, Eu
valdo Lodi, T·eixeira Leite, Oliveira Passos, Daví Meinicke.
Nogueira Penido. (106.)

Deixam de comparecer os Srs.:

Mário Chermont, Freire de Andrade, Jeová Mota, Veloso
Borges, Solano da Cunha, Manuel Novais, Negreiros Falcão.
Pereira Carneiro. Olegário Mariano, Pandiá Calógeras, Ne
grão de Lima, José AIkmim, João Penido, AIeixo Paraguas
sú, Celso Machado, José Carlos, VergueiroCésar, Guarací
Silveira, Cardoso: de Melo Neto, João Vilasboas, Lacerda Pin
to, Mauricio Cardoso, Armando Laydner, Válter James Gos
ling, Gastão de Brito, Roberto Simonsen, Levi Carneiro. (27)

ORDEM DO DIA

4

Continuação da discussão do pro;ecto n. 1 A, de 1934.
(Substitutivo Constitucional - 48. Sessão.)

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projeto.

Vem á Mesa, {apoiada e enviada á Comis
são Constitucional a seguinte

EMENDA

N. 59

(Comparecimento de Ministros de Estado:)
- Depois do § 20 d(} art. 35 in-fine; acrescente-se: ou

prestar esclarecimentos espontaneos dos seus atos como res
ponsáveis pela direção dos respectivos Ministérios.
~ Depois da palavra "Representantes"', na letra ti, do

l3.l'tigo 76, intercale-se: - dos Estados e Comissões Perma
nentes...

Sala das Sessões, 17 de Março de 1934. - Carneiro 'Ie
Rezende. - Mario de A. Ramo&. - Levindo Coelho. - Po
lycarpo Viotti.

O Sr. Presidente - Tem apaIavra o primeiro orador
inscrito, Sr. LaurQ Santos.

. O Sr. Lauro Santos ~ Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
-perdoem-me VV. EExs. que o mais humilde representante de
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um Estado pequeno ouse, perante esta magna Assembléia.
onde pontificam os mestres de todos os conhecimentos huma
nos, fazer algumas considerações em tôrno da obra que nos
retém, neste momento.

Falo sem a pretenção de dizer nada de novo, nem de fa
zer adeptos ás modestas idéias que vou emitir. Faço-o, ape
nas, para atender ao imperativo da minha conciência que
manda que, perante oS mestres, diga que tambem me tem
preocupado a obra da constitucionalização do país, estudando
o assunto·· nos livros e observando-o na realidade brasileira,
sobretudo no interior do País, onde vivo, como. advogado, e
onde milito na politica.

Quero também, Sr. Presidente, que os seis mil capi
chabas, que me elegeram, não digam que o seu modesto re
presentante, em aquí chegando, se esqueceu do cumprimento
de seu dever, consistente em declarar perante a mais im
portante Assembléia que se reune no Brasil, neste século, que
o Espírito Santo também deseja contribuir, como artífice hu
milde, se quiserem, mas como obreiro decidido, para a cons~

trução: do alicerce sôbre que vai repousar todo o edifício
financeiro, econômico e social do Brasil.

Não desejo igualmente que as agremiações partidárias
que, em colaboração com o Partido da Lavoura e sol> a le
genda dêste, para aquí me mandaram, digam que o <;eu re
presentante, ao penetrar nesta Assembléia, deixou-se envol
ver pela trama viscosa dos cambalachos políticos que aquí
cercam os homens,. ao invés de cuidar, de preferência, dos
problemas relativos á reconstitucionalização do País.

Sr. Presidente, não me vim estréar na política profis
sional, cancro que corrompe e infecciona o organismo brasi
leiro. Tenho profissão lícita e dela sei viver, pelo que tenho
o desassombro de dizer que são maus os maus governos; que
são tiranos e usurpadores aqueles que, ascendendo ás posi
ções em nome' de um programa e de uma idéia, nelas se que
rem perpetuar pelas armas, em proveit6 próprio e de seus
companheiros de aventura.

Exclamo, Sr. Presidente, desta tribuna: Fora os tiranos
usurpadores I Abaixo os politiqueiros proxenetas e áulicos de
todos os governos1

Não sou daqueles que muito podem fazer, mas sou dos
que tudo desejariam empreender em beneficio e pela grandeza
do Brasil. Se, entretanto, muito não fizer, não impedirei que
outros façam; se não fôr, aquí, um construtor, não serei um
demolidor, não serei um destruidor. .

Quando ingressei, 81's. Constituintes, nesta Casa, após
largo debate perante a justiça eleitoral, já não era mais pos
sível a apresentação de emendas do Anteprojeto de Consti
tuição em estudo. Estou certo de que em nada sofreu a ta
refa constitucional com essa ausência, mesmo porque a Co-

.missão dos 26, no seu trabalho, atendeu a pontos que me pa
recem essenciais. á obra de constitucionalizacão do Brasil.
Refiro-me, Sr. Presidente, ao federalismo, aopresidencia
lIsmo. ã organizacAo judiciária e ao sistema eleitoral.

Flxados êsses quatro pontos de referência na nossa
carta política. estaucerto de que teremos dado grande passo
para a solução do problema brasileiro, que nlio se Bonfunde
com o de nenhum outro país. .

Cada um dêsses assuntos constif.ue matéria para biblio
técas. Bem se vê, daí, que o humilde orador os tratará pela
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rama, de acôrdo com a sua incultura (Não apoiados) e ob.;.
servação inesperta.

Estou, porém, Sr. Presidente, convicto de que, aceitos
êsses pontos, que julgo essenciais, teremos avançado extraor
dinariamente, teremos dado ao Brasil uma Constituição com
a solidez que se faz mistér. Disto:me convencem as lições dos
mestres que tenho lido e em cujas palavras procurarei ar
rimar-me, nesta modesta arenga.

O federalismo, Sr. Presidente, -foi sempre-ui'iJ: ideal de
mocrático e republicano no Brasil. 1:le reponta, algumas ve
zes, na legislação imperial. É eregido em dogma no mani
festo de 70, mas só tem seu verdadeiro advento com a im
plantação da República. O, fed~ralismo não é vitória de um
Partido, não é criação artificial dos homens; tem êle seu
fundamento na própria constituição física do País. :Ele é,
como diz Oliveira Viana, cujas palavras peço licença á As
sembléia para ler, fruto de um imperativo geográfico.

Eis as palavras do sociólogo citado:

"Há muita sugestão doutrinária, exó.tica, nesse
apêlo á descentralização. Há, porém, nêle um inegável
fundamento nacional.

Os princípios de filosofia política, com que justi
ficam a descentralização e o federalismo, colorem am
bições mais intimamente radicadas á terra e ao povo:
são uma racionalização doutrinária de um estado
moral, que tira suas origens das realidades do próprio
meio. "

:t!:sse eminente sociólogo estabeleceu o problema nos têr
mos da seguinte _equação:

"um máximo de base física, mais um máximo de cir
culação igual a um máximo de unidade política" •

Eis o fundamento científico, matemático, se assim me
permitem, do federalismo no Brasil: base física imensa, cir
culação deficientíssima, resultado: descentralização pelo fe-
deralismo. .

E, Senhores, êsse federalismo, por isso mesmo, tem sido
benífico á vida do Brasil, permitindo-lhe progressos mate-

. riais em todos os Estados; dando lugar -a que -a instrução
se difunda mais facilmente, fazendo com que a justiça se
torne mais célere e mais pronta na sua elevada missão. Sem
êle, o Espírito Santo, que só conhece a União através do exér
cito de fiscais e coletores de impostos, não passaria ainda
hoje de triste capitania; sem êle, :Muniz Freire não poderia
ter dado ao nosso pequenino Estado a modelar organização
constitucional que lbe deu nos primórdios da República; sem
êle, Jerônimo Monteiro não podia ter realizado a obra ber..
eúlea de embelezamento e remodelaCão do Espírito Santo,
obra que lhe deu a ma.ior popularidade de que bi noticia.
dentro das fronteiras ea'Piebabas.

-Mas, Senhores, o federalismo não ~ :foi só virtude,
t.eve _também graves inconvenientes: mal regulamentado 00..
mo estava, na Constituição de 1891, permitiu um exagerado
'espírito de regionalismo nos Estados e a prática· de inÚIne..
ros erros; deu lugar, até, a qUe, á sua sombra, se cometessem
crimes de toda a espécie. Daí, Sr. Presidente, não bastar
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que adotemos o federalismo. ~ preciso que êle tenha, na
nossa Constituição, uma regulamentação cuidadosa; uma re
gulamentação que diminua ou que faça desaparecer êsses
inconvenientes com que temos lutado.

Noto, Sr. Presidente,. com satisfação, que a obra da Co
missão dos 26 já atendeu, em parte, a esta reforma de que
precisava o federalismo. Já ela trouxe medidas que fizeram
com que o' federalismo deixasse de ser aquele dogma sagrado
e intangível e se transformasse, apenas, no meio pelo qual os
Estados pudessem melhor atender ás suas populaoões. E, con
vencido disso, não apresentarei sôbre o assunto TI<:luhuma
emenda, mesmo porque seria ousadia exagerada fazê-io •••

A SR. ACÚRCIO TôRR.ES - Seria a sua colaboração.
O S:a. L.\JJRO SANTOS - ... á obra formidável dos

doutos desta Casa.
Passo, pois, ao segundo ponto que considero cardeal na

r.Ossa organização. Refiro-me ao presidencialismo.
Sr. Presidente, confesso-me tímido e receioso ao abor

dar êsse ponto do meu modesto discurso, tais as tempes
tades que a discussão do presidencialismo e do parlamen
tarismo tem trazido a esta Casa. Fujo, porém, ao debate,
afirmando, preliminarmente, que não creio em todas as
virtudes" nem em todos os defeitos, quer do presidencia
lismo, quer do parlamentarismo.

Não é ao presidencialismo que devemos atribuir todo
o cortejo macabro de desgraças dos 40 anos de República.
Por si s6, sem dispor dos meios necessários á sua função,
sem os aparelhos complementares que o auxiliassem, o
presidencialismo outra cousa não poderia ser senão o fra
casso que foi, mesmo porque, no dizer de Alberto Tôrres,
"no regime republicano, longe de se executar o govêrno
presidencial, o que se tem feito é prolongar os abusos e os
vícios do parlamentarismo, desvirtuando a função do Con
gresso e a do Presidente da República."

Não quero, Sr Presidente, opinar perante tão magna
Assembléia em assunto de tanta relevancia; limito-me a
ler, ainda, uma página também de Alberto Tôrres, o estu
dioso dos problemas, das cousas e da organização da vida
brasileira.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Mas, que não era infalível.
O SR. LAURO SAJ."'lTOS - Não o era, mas teve uma

pl'eciência· de tal ordem, porquê, escrevendo há 20 anos,
já nos anunciava os problemas das horas de hoje.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Talvez porquê escrevia
llâ vinte anos, podia confiar no êxito do :presidencialismo,
no Brasil.

O SR. LAURO SANTOS Justamente nessa época é
que se processava a maior crise política brasileira, a qual,
no período da guerra européia, ..•

O SR. FERREIRA DE SOUSA - A crise, então, se esbQçava.
O SR. LAURO SANTOS - •.. atingia ao seu áuge.

Adiante, .veremos isso. .
Como disse, quero ainda louvar-me na opinião do mes

tre, l~~do=~=~~guinte conceito:

...A restauração do regime parlamentar seria a
maior demonstração de incapacidade :política, que po:
deríamos ,dar. Um pafs~ em penúria de organização,
lançado na voragem das lutas intestinas e complica-
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dfssimas da sociedade contemporanea, estaria irreme
diavelmente perdido se confiasse sua sorte ao regí:ple
da fraqueza e da dispersão da palavra e da oratória,
os maiores defeitos justamente da nossa geração".

O SR. LACERDA WERNECK - Não foi o que se deu na
França, ultimamente.

O SR. LAURO SANTOS - Na França, é possivel
que não se tenha dado; mas no Brasil se daria. E o mestre
que estou citando, refere-se justamente á solução dos pro
blemas brasileiros, sem .levar em conta o que se tem feito
na França, na Rússia, na Itália, etc.

O SR. VITOR RUSSOMANO - Mas, ninguém melhor orador
do que Ruy Barbosa. Quer V. Ex. mais palavras do que as
que êle pronunciou no Brasil?

O SR. LAURO SANTOS - Rui· Barbosa foi a nossa pró
pria organização constitucional, foi o nosso reflexo interna
cional; Rui Barbosa conseguiu, pela sua inteligência, pela
sua cultura jurídica, fazer com que o Brasil fosse conside
"l'ado a 98. potência do mundo, embora não dispusesse de
exército.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - O parlamentarismo do Im
pério já nos tinha dado situação internacional muito mais
marcada.

O SR. LAURO SANTOS - O parlamentarismo do Im
pério - perdoem-me a afirmativa ousada - nada nos deu,
a não ser a imitação de um parlamento inglês; nada mais.

Lido, porém, como está o conceito de Alberto TÔrres,
confesso-me inteiramente de acÔrdocom êle; porque o par
lamentarismo, neste Pafs de patativas, seria o mais crasso
dos êrros. Felicito-me, por isso, e felicito a Comissão dos
26, por haver adotado no Substitutivo medidas que, não sen
do exclusivamente presidencialistas, não chegam, todavia. ao
parlamentarismo, de sorte que vamos. experimentar um ter
ceiro regime que melhor se adapte ás condições brasileiras.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Todos os pafses parlamen
taristas do mundo, antes da moderna racionalização do par
lamentarismo, não partiram de leis - parlamentaristas, mas
dos costumes, inclusive o Brasil. A Constituição do Império
não continha siquer um dispositivo parlamentarista, a, no'
entanto, permitiu chegássemos ao parlamentarismo.

O SR. LAURO SANTOS - O parlamentarismo não esta
va, realmente, ordenado na Constituição do Império, tendo
sido apenas fruto do espírito de imitação dos estadistas bra-
sileiros. -

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Em absoluto~ Foi fruto da
reação do Parlamento contra. o absolutismo de Pedro 1, que
se ensaiava.

O SR. LAURO SANTOS - O presidencialismo não foi
regime que imitássemos inconcieritemente, pelo entusiasmo
que tivéssemos por êste ou por aquele país, ou pelas ligações
do soberano com esta ou aquela Côrte. Foi adotado concien
temente, ao passo que o parlamentarismo, fruto ~da imitação'
dos estadistas, foi sistema artificialeriado no Brasil, a que
produziu péssimos resultados. .

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Pergunto: que é mais ar
t.ificial, o que s6 existe· na lei, em virtude da lei,· ou o que,
não constando da lei, se torna prático no País? Onosso pre
sidencialismo veio da Constituição de "18917·e'somen~dela.
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Ao passo que o parlamentarismo monárquico foi imposição
dos fatos.

O SR. LAURO SANTOS - Declarei a V. Ex. que dese
java fugir ao debate sôbre parlamentarismo e presidencia
lismo.

O SR. FERREIa.o\ DE SOUSA - Foi V. Ex. quem tratou da
questão, procurando esmagar-nos com Alberto Tôrres.

O SR. LAURO SANTOS - Tratei da questão, mas fu
gindo a êsse· debate acalorado, que tanta confusão tem esta-
belecido nesta Casa. . .

Sr. Presidente, abordemos o terceiro ponto, a que aludi
no inicio desta modesta arenga (Não apo.iados). Refiro-me
á organização judiciária. - "

Também nesse terreno as opiniões se dividem. Uns são
partidários da magistratura una, outros da divisionária, ou
tros ainda de umas tantas adaptações e combinações dessas
correntes fundamentais._-

Não considero, entretanto, Sr. Presidente, êsse fato de
importancia magna para a solução do problema da organiza
Cão judiciária no Brasil. Se tem importancia, não tem, po
rém, toda a importancia. Se a nossa Constituição, no regi
me que adotar, não der ao juiz as garantias que são, hoje,
de conhecimento corriqueiro, como a vitaliciedade, a inamo
vibilidade, a irredutibilidade dos vencimentos, não terá dado
segurança aos magistrados brasileiros.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - ~les já. gozavam dessas mes
mas garantias na Constituição de 91, o que não impediu que
muita coisa sossobrasse.

O SR. LAURO SANTOS - V. Ex. está de pleno acôrdo
comigo.

Não tenho dúvida de que tais garantias são de grande
ilnportancia; mas se não cercarmos o judiciário da indepen
dência de que carece, se não estipularmos, em nossa Cons
tituição, o elemento que considero talvez o mais crelevante de
todos, para assegurar a independência do magistrado, essas
mesmas garantias não produzirão resultado, como o nobre
Deputado acaba de assinalar.

Eis porquê ouso apresentar emenda nêsse sentido, a
qu.al está assim redigida:

"Acrescent.e-se ao art. 122 a seguinte alínea:
As nomeáções, promoções, licenças, disponibili

dades, aposentadorias, remoções e demissões, nos ca
sos previstos nesta Constituição, dos meIpbros da ma
gistratura, serão da competência privativa do Tribu
nal da Relação."

Aliás, não constitue novidade esta minha emenda na
vida jurídica do Brasil. Na organisacão da Constituição de
1892, feita por Muniz Freire, a providência tinha sido toma
da e deu no Espírito Santo, enquanto vigorou, ótimos resul-
tados. ,

Mais tar.de",ainda no ~ell Estado, houve uma reforma
judiciária que pretendeu int:roduzir essa modificação im
portante; mas, infelizmente, não foi adotada.
_ Não se trata, portanto, de uma invenção do modesto
orador. A providência.já existiu no Brasil, jáproduziu.ma
gáificos resultados; e eU: como advogado do interior, em
contacto, pois, coma~magistratura das pequenas localidades,
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posso dar o meu atestado de que nenhuma medida trará.
maior independência ao juiz do que esta de subtraí-lo á no
meação, promoção, remoção e demissão por parte do Chefe
do Executivo. .

O SR. CARLOS RI!:IS - Demissão não pode haver.
O SR. LAURO SANTOS - Pode baver; a nossa Consti

tuição prevê os casos de demissão. Está. claro que o juiz não
pode ser demit~do ad nutum e sim mediante processo; mas
o próprio decreto de demissão, depois de verificada, a con
denação deve ser lavrado pelo Tribunal.

O SR. FERREIRA DE SOU:SA - Aliás, a demissão foi sem-
pre pelo judiciário. . ~

O SR. LAURO SANTOS - O processo pode ser admi
nistrativo ou judiciário. Verificada a incapacidade do ,juiz
continuar no exercício do cargo. êle é demitido.

O SR.. CARLOS REIS - V. Ex. sabe que o processo é sem
pre promovido pelo Procurador Geral do Estado.

O SR. LAURO SANTOS - Não importa o processo.
Aliás, inclúo a demissão como uma simples consequência;
porquê, desde que eu dê a nomeação ao Tribunal dar-Ihe-ei
a demissão.

O SR.. FERR.ElR..A DE SOUZA - V. Ex. teme pouco a
tirania do judiciário..•

O SR. LAURO SANTOS - Não a temo; temo a tirania
dos despotas, a tirania das corporações; temo todas as tira
nias, menos a tirania do judiciário, menos a tirania da lei.

É a tirania da lei que nos tem assegurado a tranquili
dade, é ela que nos tem dado vida, muitas vezes, no interior
do Brasil. Não temo o magistrado, nem como tirano.

O SR. CARLOS REIS - Se, por um lado, temos o juiz
integro e ilustrado na ciência do direito, existem também
juizes politiqueiros.

O SR. LAURO SANTOS - ~ o defeito da nomeação
pelo Executivo: o que mais bajula o Presidente, aquele que
mais se agacha e maiores favores faz é quem logra, de pre
ferência, a nomeação.

O SR. FERREIRA DE SOUSA :....- No Brasil, já temos certa
experiência, não da nomeação, mas da indicação· pelo judi
ciário. Sabemos o que er2.m as classificações do Supremo
Tribunal para juízes federais nos Estados: os políticos
eram ouvidos. intervindo no próprio Supremo. Sabemos o
que são as classificações, em casos muito nossos conhecidos
a respeito de candidatos aos postos judiciár~os.•

O SR. L.AURO SANTOS - Há um exemplo recentíssi
mo: o .Chefe do Govêrno Provisório, querendo nomear um
Ministró para0 Supremo Tribunal, pediu á Alta COrte que
lhe remetesse uma lista quintupla; feita a remessa, o Chefe
do Executivo nomeou o segundo classificado. "

O SR.. FERREIR..I\ DE SOUSA - Nomeou, não; convidou.
O SR. LAURO SANTOS - E que vimos'] O protesto

justo e nobilitante do eséolhido, dizendo: "Não aceito, por-
quê o primeiro classificado é outrem." - .

O SR.. FERREIRA DE SOUSA - Não· aceitou, porquê o llri
"Inefro tinha tid_ounanimidade de votos. ..

O SR. LAURO SANTOS - Não importa; não era· o llri-:-
meiro classificado. .
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o SR". DE~iÉTRIO XAVIER-O - V. Ex. deseja, então, que
os magistrados sejam, ao mesmo tempo, juízes e partes.

O SR. LAURO SANTOS - Como?
O SR ... DEMÉTRIO XAVIER - Sim, porque se êles se no-:

meiam a si mesmos .••
O SR. LAURO SANTOS - A nomeação não é um pleito

perante o judiciário.
É uma nomeação inicial que se faz depois de prestado

o concurso.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - E as promoções?
O SR. LAURO SANTOS - As promoções ou as próprias

nomeações. V. Ex. está confundindo. No caso, não há
parte. Êle não julga, exerce apenas um ato de executivo.

O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Mas quem julga do valor,
do merecimento, para a promoção?

O SR. LAURO SNATOS - É o próprio Tribunal.
Isso continua· a se dar no regime de agora. E, pela minha
emenda, continuará ainda, com o acréscimo do ato de no
meação ser praticado pelo Tribunal. Cito exemplos nume
rosos. No meu Estado, iniI~igo pessoal do Presidente não
consegue ser juiz. -

O SR. PRESIDENTE - Advirto ao nobre orador que está
quasi esgotado o tempo de que dispõe.

O SR. LAURO SANTOS ~::- Precipitadamente, abordo o
último ponto da minha modestíssima dissertação.

Refiro-me ao voto secreto. Numa democracia s6 existe
um veículo para que o povo manifeste a sua vontade na es
colba dos seus dirigentes: é o voto. Se o veículo fÓr bom,
essa vontade se manifestará com segurança, com exatidão;
se, ao contrário, o veículo fôr mau, essa vontade não se
manifestará e o candidato não se poderá considerar eleito,
mas apenas nomeado, imposto por vontades extranbas á
opinião popular. Daí, ser curial dizer que não há demo
cracia sem sistema eleitoral que lhe garanta a manifestação
de vontade. Sem voto, não existe democracia. E toco nêsse
ponto - verdadeira chaga do Brasil republicano durante 40
anos. De fato, não foram o presidencialismo, o federalismo,
o regime republicano que trouxeram ao Brasil o cortejo ma
cabro de desgraças durante os quarenta anos de República.
A causa do mal foi, sim, a falta de sufrágio, a falta de ga
rantias para a manifestação popular. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Advirto ao ilustre ()rador que estã
terminado o tempo regimental.

O SR. LAURO SANTOS - V. Ex. me poderá conceder
apenas dois minutos para concluir? Do contrário, deixaria
a frase em suspenso •••

. O SR. PRESIDENTE - Não tenho êsse poder. O Regimento
é·claro. ' -

O SR. LAURO SANTOS - Não é ao regime·nem ao ca
ráter do povo que devemos debitar o fracâsso republicano;
mas; e:x:clusivamente -' repito - á falta de garantias para a
manifestação da vontade popular,,; Era o que já dizia Muniz
Freire ~ em conferência notável, feita perante o Instituto de
Advogados,: e em discurso pronunciado no Senado, ao justi
ficar o projeto de voto secreto que apresentou áquela -Casa
Legisla,tiva.
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,Sr. Presidente, o gMlnde brasileiro - a quem me refil'o,
como uma homenagem que lhe presta o primeiro ~representan

te do seu Estado, eleito pela oposição, graças ao voto secreto
mostrava, num quadro que faria inveja a um autêntico revo
lucionário de hoje, a decadência política brasileira e, com uma
16gica irretorql1ivel, a atribuia á falta do sufrágio popular.

O SR. PRESIDENTE - Chamo, novamente, a atenção do no
bre orador para o tempo. :

O SR. FERREIRA DE SOUSA - O orador votou a favor da·
reforma do Regimento? ..

O SR. LAURO SANTOS - Votei contra e estou sendo
vítima dela.

Muniz Freire, como declarei, atribuia êsse desastre á
falta do voto. Era o que víamos ainda vinte anos depois, tanto
que, uma revolução se fez para reivindicar, pelas armas,.o
direito do candidato eªbulhado, para trazer ÇlO Brasil o único
motivo que lhe dava justificativl:!,.;

A instituição do voto secreto!
E, Senhores, com a Cog.stituicão mantendo - como man

tém - êste voto ~seGXeto. teremos salvo 6 regime, tera.mos
corrigido o cará~er do poUticl;> brasileiro, teremos educado o
Povo.

É no que acredita quem acompanha pari passu o exereí
cio do voto secreto e ainda.. crê c!lO dostino do Brasil! (Muito
bem, muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)

Vem á Mesa, .é apoiada e· enviada':á Comisslío
Constltuclonal a emenda do Sr. Lauro Santos,

5
C'omparece o Sr. Ministro Juarez Távora.

O Sr. Presidente - Estava inscrito, em segundo lugar, o
Sr. César Tinooo, que, nos termos do Regimento, cedeu a
vez. sem prejuizo de sua inscricª,o, ao Sr. Ministro Ju8J.'ez
Távora, a ,quem dou a llalavra. -:

O Sr. Ministro Juarez Távora (Movimento geral de ate",
çlto) - Sr. Presidente,Srs. Constituintes: permiti-me ini
ciar as considerações com que vou ocupar a vOssa atenção,
citando o mesmo conceito de Benjamin Franklin, com que,
ontem, encerrou seu discurso nesta tribuna, o meu distinto
amigo, Deputado Teixeira Leite: "Na prática das cousas e na
realidade dos fatos, mais do que na teoria dos livros, devem
inspirar-se a ponderação e a sabedoria. dos que legislam".

E s6, Sr. Presidente,. escudado n~ssa experiência das
coisas e dos ~átos, de que nos falam as palavras do grande
Benjamin Franklin, eu me sentiria á vontade para, no m~io

de homens que representam, sem favor, a elite cultural de
nossaPátria,mauüestar-me a respeito da obra extraordina
riamente relevante que àquíestão elaborando.

.. Não irei, certamente, desperdiçar o tempo dos Senhores
Constituintes, esmiuçando detalhes do 8pbstitutivo. apresen
tado à· esta· Assembléia }leIa Comissão dos 26. Liinitar-me-ei
a dizer alguma coisa a respeito do seu conjunto, encaràdo dos
pontos de vista .político-administrativo, social e econômico-
financeiro.. .
. Começarei, .. Sr. Presidente, respéitando essa ordem _de

enumeração dos assuntos .gerais que integram o Substitutivo,
a .manifestar-me sôbre o dispositivo politico que regula.. as
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condições dentro das quais devemos conseguir, sem choques
preju'<liciais á estabilidade do Paés, atenuar o êrro monstruoso
da :Q.ossa divisão territorial - êrro que, como pais indepen
dente, não temos sabido senão agravar, deformando o crité
rio, já de si deficiente, que a Colónia legara' ao primeiro Im-
pério. .

Diz o art. 30 do Substitutivo, cópia fiel da redação do
Anteprojeto, que, por sua vez, mantivera as palavras da
Constituição de f89f:

"Os Estados podem incorporar-se entre si, subdi":
vidir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros,
ou formarem outros Estados, ou territórios ••• "

O; SR. GENEROSO PONCE - Permita V. Ex. um aparte.
Essa expressão "ou territórios" foi retirada, na última pu
blicação oficial. V. Ex. está lendo o Substitutiv·o :aum avulso
que saiu errado.

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Não conheço
êsse substitutivo do Substitutivo, mas aceito, com o maior
prazer, a retificação do .nobre Deputado por Mato Grosso.
Retiro as palavras "ou territórios" e prossigo: .

" . .. mediante a aquiescência das respectivas
Assembléias Legislativas, em duas sessões ordinárias
sucessivas, e aprovação por lei federal".

A impressão que êsse dispositivo constitucional, sábio
no seu pensamento, me deixou no espírito, Sr. Presidente,
é que êle não representa, na realidade, mais do que uma fi
cção verbal, a juntar-se a muitas outras, com: que a nossa
crendice ainda acredita poder remediar situações reais, cuja
gravidade não deve ser ignorada por homens que possuam
um senso exato de responsabilidade.

O .sR. LEMGRUBER FILHO - Mas isso era um ato que a
Revolução deveria te! praticado logo no início.

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Eu o teria pra
ticado, se pudesse; mas não pude.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Aliás, V. Ex. fez muita
propaganda a respeito.

O SR. CUNHA VASCONCELOS - Tive a. honra de envia.r
sugestão á Comissão dE: Constituição, no sentido da divisão
administrativa.

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Folgo muito
que, em tese, as minhas palavras estejam merecendo de
monstrações de simpatia de vários Srs. Constituintes.

Vou prosseguir.
Cometeria crime de insinceridade para com esta Assem

bléia e pará com o País, se não denunciasse que, dentro das
nossas realidades, o qu3 está declarado nêsse artigo equi
vale, .pelo. menos do ponto de vista prático, á seguinte re
dação explícita:

"Art. 30 - Não é permitido, constitu~ionalmenta, a
qualquer dos atuais Estados' modificar suas fronteiras.

Parágrafo único: - Ressalva-se, entretanto, o direito,
aos mais fort,es, de ..irem, aos poucos, invadindo os maisfra
cos, e depois, pelo critério .do ut possidetis, legalizarem
essa usurpação". '

Falo, Sr. Presidente, sem idéias preconcebidas, isento
de quaisquer· influência de regionalismo, porquê aprendi,
antes de pensar no meu .. próprio Estado, que, aliãs,. ~erece
De pensamento constant~ de todos os' seus filhos, pelo de~'

'VOLUME XI 31
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fortúnio com que o tem provado a natureza - a pensar na
minha pátria íntegra. .

E por isso, Sr. Presidente, me animo a dizer que deve
ríamos, como um preito de sinceridade devida á nossa gera
ção, abolir as fórmulas convencionais, os jogos inúteis de
palavras, que só servem para alimentar as esperanças do!:!
homens dé bôa vontade e arrastá-los, depois, pela sua im
praticabilidade, . ao desespero.

Se é intuito dos. que aqui representam a coletividade
brasileira resolver o grave e complexo problema da nossa
redivisão territorial, problema em que enxergo o germe pe
rigoso de injustiças políticas e sobretudo econômicas, ca
pazes de conduzir-nos á secessão próxima ou remota; se
existe dentro desta Casa espíritos que tenham penetrado
bem a necessidadeae-se dar uma saída legal, política, a êsse
bêco, que a estreiteza regional tem procurado, deliberada
mente, trancar ao impulso amplo das aspirações nacion,ais
- preciso se faz que os que assim pensam, os que deram sua
adesão sincer.a. á grande idéia consubstanciada nêsse artigo,
completem a sua obra e lhe dêm uma redação, permitindo
tornar realidade: efetiva o que o texto atual relega ao róI
das conquistas meramente teóricas.

O SI:\. DANIEL DE CARVALHO - V. Ex. dá licença para
um aparte? Creio que a crítica de V. Ex. recai em grande
parte no Govêrno Provisório, que, durante três anos e qua
tro mêses de poder discricionário, não deu solução alguma
ao problema.

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Sr. Presidente,
não me cabe, nesta emergência, apurar responsabilidades
do Govêrno Provisório, por ação ou omissões. É natural,
porém. que me sinta animado a solicitar a esta Assembléia
que, mais sábia ou mais poderosa do que êle, não se a1're
ceie de dar a solução política, que o mesmo Govêrno Pro
visório não poude ou não. soube dar discricionariamente.

_ Por isso, Sr. Presidente, aqui estou, impenitentemente
-fiel ao meu dever de sinceridade, a pedir que se Dl10 deixe de
encaminhar agora a solução política de um problema, cuja
postergação poderá arrastar-nos até a desgraça do desmem
bramento pá.trio. E, como não costumo apelar para a bOa
vontade dos outros, sem, imediatamente, trazer o concurso
do meu próprio esfôrço - já o disse aqui, uma vez - eu
me permito, menos baseado na minha sabedoria, porquê li.
reconheço minúscula (Não apoiados) mas apenas inspirado
pel-o conhecimento que tenho das realidades do meu País,
pedir que se complete a redação do artigo 3° com uma série
de parágrafos capazes de permitir a objetivação prática da
grande idéia nêle contida.

Peço licença, Sr. Presidente, para ler essa redação. que
considero sin-cera e explícita:

".Art. 30 - Podem os Estados" incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a~· outros
<luíormarem novos Estados oú territórios".

,Já soube que a parte dos territórios foi suprimida, no
novo substitutivo, mas, como me parece que o plenário pode,
nesta segunda discussão, .emendar o trabalho da Comissão
dos 26, não é destituído de fundamento lógico e legaI que
eu pleiteie a volta da expressão "ou territórios".

O SI:\. CUNHA VASCONCELOS -- Não póde ser de outra
~órma.
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O SR. MINISTRO JUAREZ T.Á.VORA - Prossigo:
"Par-ágrafo 1° - A incorporação, entre si, de dois ou

mais Estados, para formarem um -único, será feita median
te a aprovação, por maioria absoluta de votos, em uma ses
são ordinária, das respectivas Assembléias Legislativas, me
diante "aprovação da Camara dos Estados" (ou 6rgão que o
substituil') •

"Par-ágrafo 2° - O desmembramento de parte de ,um
ou mais Estados, para anexar-se a outros ou constituir-se
em novo Estado, obedecerá aos seguintes preceitos:

a) recurso dos Municípios interessados, por meio das
maiorias dos seus Conselhos Municipais, ao Conselho Federal
(ou á Camara dos Estados); .

b) decretação, por êsse Conselho Federal, da intervenção
na zona interessada;

c) manifestação consecutiva, da população dos Municí-
pios por meio de plebiscito; 'J

d) homologação, pelo Conselho Federal, da vontade ex
pressa pela maioria da população dos Municípios interes
sados. "

"§ 3.0 O desmembramento de parte do territ6rio de um
Estado para anexar-se a outro, só será permitido quando vise
aumentar a área de um Estado menor, ~m detrimento da de
um Estado maior".

"§ i.o O desmembramento de parte de um ou mais Es
tados, para constituir-se em novo Estado, se verificará dentro
das segllÍntes normas: .

a) formarem as partes em questão uma área mínima
de oiO.OOOkm.2;

b) ser esta área povoada, pelo menos, por 300.000 ha
bitantes;

c) acusar uma arrecadação global, entre a União, Estados
e Municípios, mínima de 20.000 contos de réis".

"§ 5.0 Em qualquer dos casos previstos nos parágrafos
30 e 4°, as partes desmembradas assumirão a responsabilidade
de uma :parte dos compromissos financeiros, dívidas internas
e externas do Estado de que se desmembrarem, proporcional
ás rendas estaduais nela arrecadas, além da indenização de
vida por melhoramentos excepcionais que hajam recebido por
conta do mesmo Estado".

"§ 6.0 O desmembramento de parte de um Estado, em
qualquer caso, só se poderá dar:

a) quando a parte restante do Estado secessionado reunir
condições de existência autÔnoma equivalente, pelo menos, ás
do parágrafo 4°;

b) quando, embora não possa constituir Estado autÔno
mo, pela. deficiência de população e de renda.· possua·extensão
territorial bastante· para justüicar a criação de um territ6rio
federal;--
. c) quando, qualquer que seja a sua éxtensão,riqueza.
e popula~ão - manüeste a mesma parte o desejo.de incorpo-
rar-se a outro Estado". -

Parecf;l i6gicõ~ Sr. Presidente, que, se a Constituição fa
culta. eomo coisa legal e legítima,· que dois ou mais Estados,
deseJOSos de se incorporarem, o possam fazer _. ela
prõpria facilite, como um complemento, como uma consequên-

" cia natUl'al disso,' a realização de tal desiàeTatu7)•• ao invés
de dificultá-la.
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O Sa. DANIEL DE CARVALHO - A idéia defendida por
V. Ex. merece todo apláuso, e posso dizer que terá meu
apôio,de acôrdo, aliás, com o pragrama do Partido que aqui
represento.

O SR. MINISTRO JUAREZ TAVORA - Muito grato pelo
apóio que me dá o nobre Constituinte. Desde que, Sr.Presi:
dente, as populações de dois ou mais Estados manifestem, pOl·
maioria de votos de suas Assembléias Legislativas, o desejo de
se congregarem numa única unidade federativa, não me pa
rece essencial e imprescindível que tal desejo deva ser con
firmado numa nova legislatura das mesmas Assembléias.

Será apenas aconselhável que, sôbre essa manifestação
da vontade da maioria das populações dos Estados interessa
dos, expressa, uma vez, por meio das respectivas Assembléias
"Legislativas, se pronuncie a Camara dos Estados, ou o órgão
político que a vier substituir na futura Constituição, para o
fim de, como órgão visceralmente interessado na existência. "
dos Estados e na garantia do equilíbrio federativo, ratificar
aquele desejo.

Parece-me, Sr. Presidente, que o disposto no § 2° con
sulta a um principio fundamental das democracias, isto é, o
respeito á vontade soberana do povo, dentro da letra ou do
espírito da Constituição.

Se a Constituição admite, como coisa legal e justa, o
desmembramento de partes de um ou mais Estados que, sa
tisfazendo deLerminadas condições preestabelecidas, desejem
constituir-se em entidade autônoma dentro da Federação, por
quê haveríamos de consultar, de fazer a realização dêste seu
desejo legitimo, legal, inteiramente conforme com os inte
rêsses da nacionalidade, depender do alvédrio das outras po
pulações do mesmo Estado, cujos interêsses são, muitas vezes,
antagônicos aos seus? Porquê não prescindir. em tais casos.
do entrave certo que seria a consulta á Assembléia Legisla
tiva do Estado. deixando ao Conselho Federal o direito de
apreciar essa petição, de presidir o plebiscito que a d~va de
cidir e de homologar, em seguida, a vontade assim expressa.
pela maioria?

Sr. Presidente, a restrição imposta pelo § 3° pod~ pare
cer unilateral; mas é facilmente justificável dentro do es
pírito do art. 3° do Substitutivo. Efetivamente, se a idéia en
cerrada nesse artigo decorre da necessidade premente de lo
grarmos. pela evolução, uma redivisão territorial mais equi
tativa, seria de todo ilógico e perigoso permitir-se a insi
nuação dos grandes Estados, no sentido de pleiteare~ em
seu favor, novas incorporações de territórios, mesmo me
diante manifestação favorável das respectivas populacões.

. Penso, por isso. Sr. Presidente, que se enquadra, se não
,dentro da 16gica absoluta, pelo menos dentro da lógica rela
tiva. a proibição constante dêsse parágrafo, porquê, ào con
trário, arremeteríamos contra o próprio objetivo essencial
do art. 3", e a sua execução, ao invez de remediar as desi
gualdades ora existentes, tenderia apenas a agravá-las.
(Muito bem.)

As condições estabelecidas nol ... me pareceram mdis- "
pensáveis para impedir os abusos, evitando a formaolo de'
Estados· sem condições intrínsecas de. existência autônoma. e
garantindo, outrossim, a subsistência dos Estados que. em
bora grandes em extensão territorial,. não satisfazem, presen-'
temen~ ás· demais condições aí determinadas. "
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Evita-se, Sr. Presidente, com o estabelecido no § 5°, que
possam os Estados secessionados se queixar de que, perdendo
uma parte de sua riqueza. continuariam a ter os mesmos onus
anteriores a êsse desmembramento e também que, havendo
algumas vezes realizado melhoramentos excepcionais e caros
em algumas dessas partes, se integrem elas em outros ou
formem novos Estados aos quais revertem tais riquezas sem,
entretanto, os Estados acrescidos ou formados participarem
dos ant.eriores onU5 financeiros correlatos.

O último parágrafo. Sr. Presidente, deve ser comngnado
para impedir que uma parte, relativamente populosa e rica
de determinado Estado, pleiteie o seu desmembramento, deI
xando a parte restante em condições excepcionais de não
poder constituir-se legitimamente, nem Estado, por não pos
suir condições suficientes, de riqueza, de população. nem em
território federal, por deficiência de área.

Penso, Sr. Presidente, que,· salvo deficiências de minha
apreciação, se se quiser manter dentro do texto constitucio
nal o art. 3°~ traduzindo, de fato, a idéia sábia e generosa
que o deve ter inspirado, á Assembléia cumpre um dever ele
mentar de sinceridade, permitindo aos cidadãos do Brasil,
que desejem usar dos direitos ali conferidos, os meios indis
pensáveis para realizarem, sem entraves quasi intransponí
veis uma aspiração legal e explicitamente garantida pela Cons-
tituição. (Muito bem). .

Assim, embora a especificação feita constitua, pela sua
extensão, quasi um capitulo do Substitutivo, julgo que é pre
ferível suportar-se essa prolixidade a ter uma redação buri
lada, sintética e sonora, mas que na prática não objetive o re
levante fim colimado.

O SR. PEREIRA LIRA - Aliás, talvez fosse preferível co
locar a emenda no Capítulo "Dos Estados".

o SR. MINISTRO JUAREZ TAVORA - Regist.o, com
grande prazer, o aparte: que me vem de ser dado pelo nobre
representante da Paraíba, esclarecendo, que a mim não me
preocupa muito essa questão acessória de dislribuição de
matéria. O essencial é que a Constituiçlío assegure, em al
guma parte do respectivo texto, a realização dessa idéia, que
considero relevante e indispensável, como único recurso legal
que ainda nos resta, para reparar o conlrassenso gritante da
nossa divisão territorial, que a Colônia assentara, inicial
mente, no critério primitivo de 50 léguas de costa, penelrando
pelo interior a dentro até onde fosse o diminio português. e
que o Império e a República não fizeram senão peorar, de
formando-o em configurações geográficas aberrantes de
qualquer critério, - tão repugnantes, ao senso de equilí
brio, nas suas formas e extensões, quanto ao sentimento de
justiça, pelas iniquidades políticas e econômicas a que con
duzem inelutavelinente as populações que as habitam.

O SR. ARl\UDA FALCÃO - A maior das injustiças foi
aquela sofrida por Pernambuco, em São Francisco.

O SR. MINISTRO JUAREZ. TÁVORA - Está em tem
po de corrigi-la, permitindo-se que a .antiga comarca de São
Francisco volte~ se assim o entender a maioria de sua po
pulação, ao domínio de Pernambuco, ou, se o preferir, que
sé constitua em-Estado autônomo. . .

O 8R. AMlJDA }t'ALCÃO - Seria emprêsa digna do chefe
do Norte. '

O SR. PIIÍmRA LJRA - Â idéia do nobre orador. é, real
mente. m1~ito simpática e Justa, atendendo is obJ~eI ctU8
têm sido levantadas nesses quarenta anos de República. NIo.:::. . -.
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sei, entretanto~ se é viável, se é possível, dentro do regime
constitucional. Não seria mais lógico realizá-la dentro dos
poderes discricionárIos?

O SR. CUNHA VASCONCELOS - O decreto imperial decla
rou. que a comarca de S. Francisco ficava anexada provi
soriamente á Baía, pelo grande crime de serem republica-
nos os pernambucanos.

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Registro. com
toda simpatia, os apartes que me acabam de dar os nobres
deputados por Pernambuco, pelo Acre e pela Paraíba. Em
relaç~o.aos mesmos só devo acrescentar que a ditadura ja.
deixou escapar a oportunidade da solução discricionária do
problema, e que, se a solução constitucional, facilitada com
a redacão proposta, não fôr eficiente, muito menos o será
dentro da forma ambígua adotada pelo Substitutivo - for
ma, ao que parece, propositadamente manipulada para con
verter em ludíbrio o que devera ser lll:Iia promessa elevada
e sincera da Constituição. .

O SR. GENEROSO PONCE - ~sse dispositivo é quasi a re
produçã<> de um artigo da Constituicão de 91. Assim; se
V. Ex. vislUII!brar ambiguidade, suas críticas deveriam di
rigir-se mais ãos constituintes de 91, do que á atual Comis
sao dos 26 •

. O SR. FERREIRA DE SOUSA - E á Comissão, que não cor
rigiu o êrro.

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Retifico· a ex
pressão, não somente em atenção ao aparte que acabo de re
ceber do nobre Constituinte por Mato Grosso, mas também
por um imperativo de conciência. A redação criticada não
é ambígua. É de fato inconsequente, quanto ao fim lógica
mente visado, sendo, pois, inútil, sinão contraproducente,
mantê-la no texto' constitucional como a propõe o Substi
tutivo.

O SR.. GENEROSO PONCE - É a opinião de V. Ex.
O SR. PEREIRA LIRA - Devo salientar que, em -i0

anos de República, êsse dispositivo não encontrou oportu
nidade de ser aplicado. Quer dizer, é dispositivo que não
consulta ás necessidades do País, tal qual o da revisão cons
titucional.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Aliás, o dispositivo não foi
pOsto em prática, porquê o sentimento regionalista não o
permitiu. .

O SR MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Sr. Presidente,
peço a palavra I

OSr. Presidente - Atenção! Está com a palavra o Sr. Mi
nistro Juarez Távora.

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVOR.A. - Dita, Sr. Pre
sidente, com toda' a sinceridade a mijJha opinião a respeito
do art. 30 do Substitutivo - e seria demasiadamente pre...
tencioso para mim supor fosse irifalível, sendo -apenas opi
ni!o sincera, fundada. numa. convicção adquirida· no contact'O
direto das nossas realidades -' peco licença para passar
adiante, analisando, embora· ligeiramente, outros aspectos da
organização política consignada no Substitutivo da Comis-:
são dos 2E>. _ _ _ -. - ..

Tenbo, Sr. Presidente, a impressão decepcionadora de
que. ainda andamos' muito apegados<ao prestígio das .frases
simbólicas e ao fetichismo dos· esquemas consagrados pelo
classicismo, embora umas e outras arremetam, d~.IJ?<lD-eira
desabrida e irremediável, contra as nossas ·peculiarIdades•.
E, por isso, não posso deixar .de consignar aqui minha tris--
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teza ao verificar que, de modo geral, dentro do conjunto dlL
organização política prevista pelo Substitutivo, cnão criam()s,
essencialmente, órgãos que, pela sua responsabilidade efe.,.
tiva, possam, no desempenho de incumbências claramente
traçadas na Constituição, impedir que, por excessos oU por
omissões, .tenhamos, mais tarde, a constranger-nos e deses.,.
perar...nos a conciência de cidadãos, os mesmos abusos im~
punes do passado, garantidos e sacramentados pelas pró
prias normas constitucionais.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Por isso foi que propús emenda
modificando a estrutura do poder executivo nos Estados.

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Sr. Presidente,
não tenho o prazer, que para mim seria grande conforto, de
conhecer a emenda proposta pelo nobre representante de
Pernambuco.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Saiu no O Jornal, de ontem, a
justificação.

O ,SR. MINISTRO JUAREZ TÃVORA - Por anteclpaçãD,
entretanto, já me considero consolado.

Continuam, Sr. Presidente, os três poderes entre os
quais a Constituição de 91 repartiu a soberania nacional 
o Executivo, o Legislativo e o Judiciário - a exercer, segun
do a letra do Substitutivo, harmônica e independentemente~

as suas funções.
Pergunto, porém, quem gar.ante essa harmonia e essa in...

dependência de funções? O proceder dos homens? Serão êles
feitos de matéria melhor do que aqueles que nos legou o se
gundo Império? Serão mais sábios, mais experientes, mais
honestos, mais lastrados de tradições? E que outra garantia
nova, além da boa vontade dos homens, com as suas deficiên
cias, com os seus vícios, consta, dentro do que está estabele
cido no Substitutivo, para impedir as invasões constantes e
vexatórias do Poder Executivo, na alçada dos demais pode
res ? Que sanção explícita, a não ser aquela delineada - va.
mos dizer sem qualquer intuito de crítica acerba ~ poetica
mente, no -capítulo das responsabilidades do Presidente?

O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. está abordando, com
a :responsabilidade de revolucionário .••

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - E de Ministro.
O SIt. ARRUDAFALc.:\o - As de revolucionário são muito

maiores, porquê respondem pela nova ordem de coisas que
se .estabeleceu no País... o ponto mate:glático darefornu.
constitucional.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - V. Ex. está tocando, mes
mo, o ponto doente do Brasil.

O SR. MÁRIo CHERMONT - Sobretudo 'das aspirações do
Povo.

O SR.. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Não falo apenas
da deficiência .. dos homens, pela sua maldade, mas, sobretu.
do, da sua deficiência contingente agravada, no caso, pela
imperfeição do sistema. (Muito bem.)

Não creio que tenhamos melhorado o nosso nível cultu-
ral e moral, de 189f a esta data. -

O SR.. FER8.mRA,1)J!: SOUSA - A nossacrenca é, até,m.
versa.

O SR. MINISTRO roABEZ. TÁVORA - mo creio, se.
-nhor Presidente, que o mecanismo institucional consa81'ado
no Substitutivo, possa, por si só, em virtude da ezclusiva· ~t1..
gestlo de auto-equi1lbrJo funcional, impedir que OI hom8l1l
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.obliterem e desmoralizem o regime,. diante da impunidade
que lhes facilita o sistema, para o exercício e manifestação
de suas deficiências.

Penso- que um órgão de supervisão, constituído por um
representante de cada unidade feder_ada, escolhido entre os
cidadãos com tirocínio administrativo, reconhecida cultura e
conhecimento exato dos problemas fundamentais do País 
investido de atribuições cumulativamente executivas, legis
lativas e até judiciárias, delega,das pela soberania do Povo
em pé de igualdade com o Presidente da República e os mem
bros da Assembléia Nacional; penso - dizia eu - que um
tal órgão - dedicado exclusiva e permanentemente ao exer
cício de umas tantas funções preeminentes de controle e
coordenação do regime - seria bem o órgão que nos tem
faltado, para fornar uma realidade a cooperação e responsa
bilidade efetiva dos três poderes fundamentais dentro da
fórmula de harmonia e independência que lhes traçou a
Constituição de 1891 e lhes estabelece, agora, o Substitutivo
da Comissão dos 26.

Só um tal órgão lograria evitar choques entre os três
poderes detentores da soberania nacional, coordenar a sua
ação dentro da esfera federal, estabelecer a sua natural
cooperação com .os poderes homólogos estaduais, corrigir, em
tempo, os êrros ou deficiências dos agentes do poder, se não
obrigar os homens, que os encarnam, a agir com acerto e,
ainda, conduzir-nos, mau grado as nossas deficiências. a essa
tarefa imprescindível de aproveitamento beneditino das mi
galhas escassas de nosso orçamento, para solução racional e
continuada dos problemas fundamentais do País, insuscepU';'
veis de realização completa dentro de um só período gover
namental.

Só um tal órgão, constituindo-se numa salvaguarda real
do equilíbrio federativo, que _o Senado mal realizou, dentro
do seu papel mais teórico do que prático e, por fim, Se
nhor Presidente, tendo esta missão, que é a missão mestra
de onde devem decorrer todas as outras: a de, examinando,
do ponto de vista do conjunto, as necessidades reais do País,
e, sem se julgar omniciente, consultando a cada passo. 6rgúos
técnicos especializados, capazes· de sugerir-lhe soluCão ade
quada para nossos problemas fundamentais, traoar - de
posse de todos êsses dados, de posse de um conhecimento in
tegral das nossas necessidades e realidades - programas
gerais de ação política social e econômica, a serem realiza
dos, pelos anos a fora, com método e perseverança. com
cooperação efetiva de todos. os poderes. em cada uma ~as

esféras administrativas - federal, estadual e municipal 
só um tal órgão, Sr. Presidente, seria, ao meu ver, capaz de
abrir-nos possibilidades reais de renovacão e aperfeiçoa
mento.
. Quais seriam as consequências exatas de sua interfe
rência omnfmoda no funcionamento do nosso mecanismo po-
lítico? .
_ É uma interrogação, Sr. Presidente; mas essa interrO
gação, ··ller mais presaga. que seja, não se equipara á. pers
pectiva sombria, através da qual entrevejo a vida constitu
cional··· do Pais; dentro do sistema _consagrado pelo Substitu.,.
tivo. Porquê, como salientei, o sistema não mudou; e os
homens - ouvi isso num aparte - de ,9i para cá, não me
lhoraram; ao contrário: desceram em cultura geral e em c0
nhecimento, .exato das responsabilidades públicas. (Muito
~~.) ~
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Se nos mantivermos, portanto. na trilha indicaria pelo
Substitutivo, que é a mesma da Constituição de 1891, não
marcharemos para o deconhecido, mas seguramente para o
desvio das mistificações e de!;graças de todas as categorias.
de onde nos livrou, pela violência, a Revolução vitoriosa: e
seriamos ingênuos, se não pudessemos ser acoimados de má
fé, pretendendo corrigir, com simples jogos de palavra~, as
deficiências do nosso Povo e, sobretudo, os vícios de noss&.
elite, agravados, durante 40 anos, pela execução defeituosa
de uma Constituição que teria sido boa para sábios ou para
santos, não,· porém, para a nossa gente1

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Pela execução defeituosa
de uma Constituição também defeituosa.

O SR. MINISTRO JUAREZ TAVORA - Assim, consubs
tanciando essas considerações, eu me animaria a propÔr á
Assemhléia Nacional Constituinte fôs!;e acrescido ao art. 5°,
o qual diz, se me não engano, que a soberania nacional será
repartida entre os três poderes - Executivo, Legislativo e
Judiciãrio, harmônicos e independentes entre si, o seguinte:
- "assistidos pela. ação coordenadora de um Conselho Fe-
deral". .

E o resto, que o resolva a sabedoria desta Casa, insti
tuindo, com a sua experiência, o órgão capaz de corrigir, na
execução paralela das atribuições de cada um dêsses três
poderes, as deficiências repetidas que cada um de nós co
nhece, na aplicação da Constituição de 91.

Particularmente, no tocante ao Poder' Legislativo, Se
nhor Presidente, sou forçado a confessar que a nossa evolu
ção foi para peor, representando, poiJ, uma involuçãch
Mantivemos a Camara dos Deputados, apenas mudando-lhe
o nome para Camara dos Representantes. E mantivemos o
Senado da República, transformado t>m Camara dos Estados,
com dois ao invés de três representantes.

Diriam os idealistas de 1891 que o Senado era a cópuI~.
a garantia do sistema federativo, porquê êle garantia o equi
líbrio das diferentes unidades. federadas, no concerto da ad
ministração federal, e consagraram, em seu idealismo, que
era justo e bom permitir á minoria eleger um terço dessa
representacão, dando, assim, três senadores aos Estados.
Hoje, Sr. Presidente,.o Substitutivo cortou um dos três.

O SR. PEDRO ALEIXo - Permita V. Ex. um aprte. Sob
O regime de 91 não era possível que se reconhecesse o direito
de eleição do terço, porquê a eleição era uninominal, e o
mandato era de nove anos, renovado de três em três anos;
de modo qUê não podia. ser êsse o pensamento dos Consti-
tuintes de 1891. .
_ O SR. ANTÔNIO JORGE - Não havia essa garantia para

ó Senado.
O' SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Retiro o argu

mento invocado em desfavor da Constituição que se projeta.
diante do esclarecimento que acaba d~ me ser prestado. A

.representação tríplice corresponderia, então, apenas, a faci
lidade de substituição trienal dos senadores, pelo terço, co
mo adupl~k'agora'propostapara a Camara dos Estados, vi
sará a substituição quatrienal pela metade.'

Não me parece, porém, que seja indispensável á subs
tituição pêlo terço. ou pela metade dos representantes.de
uma tal Camara,· que o seu número ,~eja múltiplo exato de ,
três ou de dois. ~
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Bastaria, um caso como o do Conselho Federal, cQnsti
tuido de representante por Estado, que periódica e sucessi
vamente determinados Estados substituíssem os seus l'epre~

sentantes. Estaria respeitada, da mesma forma, a renova
ção pela metade ou pelo terço, da Camara assim eonstitui
da. E se me arguírem que o número de Estados federados
pode não ser múltiplo exato de dois ou de três, responderei
apenas que isso em nada alteraria o espírito· da lei.

O Sa. PEREIR...\. LIRA - Permita V. Ex. um aparte ..
Pensei na idéia a li.ue V. Ex. se refere, mas a grande difi
culdade que encontrei foi justamente no· dizer quais os Es
tados que deveriam, em determinado momento, ficar sem
representação na Camara dos Estados. E se ~sses Estados
pertencessem a certa zOJla, poderia se criar um ambiente de
hostilidade entre os Estados sem representação, num deter
minado momento, e os demais com representação no seio do
aparelho federal, o que deve sempre ser evitado. Pensei na.
objeção e não encontrei solução, c9nfe~().

O Sr. Presidente - Estando a terminar o tempo de que
dispõe o nobre orador, e embora haja possibilidade de
prorrogação, pediria aos illlstres Deputados que restringIs-
sem os seus apartes. .

O Sa. PEREIRA LIRA - Aproveito a oportunidade para
dizer que V. Ex. =não escapal'â de se alistar entre os parti
dários da corrente revisionista. a qual se está formaI.ldo, isto
é, a corrente daqueles que desejam introduzir na Carta Ma
gna, em elaboração, idéias que não poderão vingar no mo
mento. A adesão de V. Ex. á corrente revisionista decorre,
fatalmente, da exposic;ão das idéias de V. Ex. Folgo em t'e.
gistar que o ideal revisionista acaba de ganhar a colaboração
de V. Ex., Ministro do Govêrno Provisório, e que tem as mais
autêI).ticas credenciais como revolucionârio.

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Agradeco muito a
generosa referência do nobre representante do Estado da
Paraíba. E, continuando, Sr. Presidente, afirmo que a di
ficuldade de renovaCão do Cons~ho F~deral, alegada por
S. Ex., é mais aparente qu~ real. Tal renoyacão se poderia
iniciar ao fim da p,timeira legislatura, su4stituin(jo-se, por
exemplo, os rep~esenta!ltes dDS Estados. a contar do extremo
Norte. de três em três, a saber: Maranhão, Rio Granqe do
~orte, Alagõas, Espfrif.9 Santo, etc.; Jla segunda legislatura
seriam substituidos os representantes do Pará, Ceará, 'Per
nambuco. Baía, etc.; na terceira, os de Amazonas, Piauí,
Paraíba, etc.; os representantes dos Estados centrais seriam
substituidos na seguinte ordem: :Mato Grosso, Goiaz, Minas
Gerais. Parece-me um critério razoável, sob qualquer ponto
de vista•.

Mas retomando, Sr. Presidente, o fio de minhas consi-
. deracões, penso que, se o fim da Caroara dos Estados é ga
rantir, dentro da Ótbita federal, o equilíbrio federativo 
submetendo, obrigatoriamepte, certas questões 4e interêsse
Vital dos Estados â deliberacão dessa· Camara, ero que todos
se representam de maneira igualitária - isso poderia ser
perfeitamente realiza~o - como eu tive a ~.Q..nra de expôr
certa vez ao. eminente leader de São Paulo - transformando
o antigo Senado em Conselho Federal e dando-lhe, entre ou
tras .muitas importantes atribuições, ade garantir, de ma.,.
neirã eficiente e rigorosa, o equilíbrio federativo. Seria mais
barato - e ·num pafspobre não é ~gpmeIíto desprezível
e seria mais eficiente- e num pais desorganizado é razão
a que nosuevemos apegar.
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Por isso, .animo-me, outra vez. a pedir á Assembléia que
medite na utIlidade, Senão na imprescindibilidade de fundir
a Gamara dos Estados e o -Conselho Nacional, constantes do
Substitutivo, num órgão único - o' Conselho Federal, com-
posto de u~ representante por Estado. .

O SR. B.UlR~Tp CAMPELo - V. Ex. permite um aparte?
. O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Com todo o

prazer.
O SR. BARRETO CAMPELo - Como se representariam as

minorias dos Estados com u~ SÓ senador?
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Já foi explicado

em apartes anteriores que em nossa democracia nunca foi
o Sen.ado um órgão de represen~acão das minorias. A Ca
mara dos Representantes, com um número de Deputados,
restritamente proporciopal ás populações dos Estados con
tinuaria s~ndo o órgão onde se poderiam representar as mi
norias.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - E como se representa
riam as minorias?

O SR. ANTÔNIO JORGE - Seriam apenas representantes
dos Estados; não se trataria de Camara J)olítica.

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - ;pelo principio
da democracia. a maioria representará, p.esse caso. a tota
lidade.

O Sa. AaaUDA FALCÃo - V. Ex. substituiria uma enti
dade legislativa. por um corpo executivo. É luminosa idéia.

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Sr. Presidente.
o Conselho Federal, cuja criação proponho. não' é poder
executivo, não é poder legislativo, não é poder judiCiál'io•.
É poder de super-visão, uma verdadeira cúpula do regime.
podendo ter, cumulativamente. atribuições legislativas, exe
cutivas e até judiciárias, para o fim de coordenar, de contrO
lar os demais poderes.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Seria um_ poder,mode
radar, que não o unipessoal do Sr. Borges de Medeiros ou o
do Imperador.

O SR.. MINISTR.O JUAREZ TÁ.VOI\A. - É de fato e ri
gorosamente um poder moderador. E me parece, como ex
plica o. nobre representante de Minas, que êsse poder mo
derador seria um instrumento ideal de equilíbrio, porquê,
ao contrário do poder moderador, estritamente pessoal,
proposto pelo eminente Sr. Borges de Medeiros - seria
exercido impessoalmente através do Conselho, que represen
taria uma soma. ou, pelo menos, uma média da opinião nêle
representada, igualitariamente. de todos os Estados (Muita·
bem). dispondo, portanto, de autoridade para estabelecer
restrições merecedoras da acatamento em todo o Pais e por
todos os espfritos. (Apoiados.)

O SR. ARRUDA FALCÃo - Mesmo como poder moderador,
dentro dos moldes de um tal poder, merece o voto da As
sembléia.

O SR. ANrÔNIO JORGE - Teria maior eficiência do que
o Senado•.... ,=-=' .

O SR. :MÁRIo CHERMONT - Seria poder moderador e
coordenador.

O SR. MINISTRO JUAREZ TA.VORA - Ademais, se
nhor Presidente. o Conselho Federal. assim constituído,
substituiria, com vantagens, o Conselho Nacional, de quo
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trata o Substitutivo. Dêste a menor coisa ~que se poderia
dizer, com imparcialidade e desassombro.•.

O SR. ARRUDA. FALcÃo - É que é um féto.
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Não avanço

tanto, porquê poderia arripiar os ouvidos mais sensíveis.
Dêle, repito, a menor coisa que se poderia dizer, com

imparcialidade e desassombro, é que estaria condenado °a
optar por uma das duas pontas do dilema, - ou serinúlil,
OU ser calamitoso.

O SR. ANTÔNIO JORGE - Ou uma coisa ou outra.
O SR. MÁRIO CHERMONT - Exatamente. Podia ser

peor; as duas coisas ao mesmo tempo.
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Se o deixarem

fraco e inexpressivo, como parece tê-lo gestado o Substitu
tivo, é melhor retirá-lo, por inútil.

O SR. ARRUDA. FALcÃo - V. Ex. permite um aparte? .
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Ouço sempre,

com prazer, os apartes do nobre representante de Per
nambuco.

O SR. ARRUDA. FALCÃO - Faça-se o abôrto.
O SR. CARLOS REIS - A êsse Conselho, estão atribuídas

funções, pertinentes á Caroara dos Estados. Há colisão de
atribuições.

O SR. MINISTRO. JUAREZ TÁVORA - Se, ao contrário,
SI' • Presidente, esta Assembléia sancionar a criação de tal
órgão. com poderes efetivos - embora não queira ser pro
feta na própria terra - faço esta profecia: teremos lavra
do, de um s6 golpe, a morte do regime federativo.

O SR. CARLos REIS - Seria um Conselho mais do que
imperialista.

O SR. PRESIDENTE - Achando-se esgotado o tempo
concedido ao Sr. Ministro, nos têrmos do Regimento, vou

- consultar a Assembléia sôbre se concorda com a prorroga
ção dêsse prazo por mais meia hora, afim de que S. Ex.
possa concluir sua oração. . .

Os senhores que aprovam a prorrogação, queiram le
vantar. (Pausa. )

Foi aprovada.
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA. (Continuando) 

Agradeço, Sr. Presidente, muito desvanecido, mais essa
prova de generosidade com que a AsseJllbléia acaba de
cumular-me, e prosseguirei na análise que vinha fazendo,
no seu aspécto de conjunto, do sistema político consagrado no
Substitutivo da Comissão dos 26.

Vou referir-me, agora, á eleiçãoo indireta do Presidente
da República. V. Ex., Sr. Presidente, deve recordar-se, e
lembrada deve estar toda esta Assembléia, de que, há alguns
mêses, quando aqui tive a honra de falar pela primeira vez,
disse e defendi, com absoluta convicção, que. diante das nos
sas realidades, não era .honesto pleitearmos o voto universal
direto, além da esfera'. municipal. Argumentei, então, como
agora,' que, se o novo sistema tem~o seu fundamento na re
presentação, a base da lisura dessa representação deve ser,
antes de tudo, aconciência plena da delegação que faz o Povo
soberano aos seus .representantes . E essa conciência plena
1110 existe, entre nós, slnão da delegação de poderes feita pe-
los eleitores municipais aos seus vereadores.' .
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o SR. CUNHA VASCONCELOS -"- Lamento estar em pleno
desacÔrdo com V. Ex. neste ponto.

O SR. :MINISTRO JUAREZ TÁVORA - V. Ex. muito
me honra com os seus .apartes, mesmo de mim divergindo.

O SR.. CARLos REIS - AInda que divirja do Sr. ministro,
o nobre Deputado não pode pÔr em dúvida a sinceridade das
suas convicções.

O SR. CUNHA VASCONCELOS - Evidentemente.
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Prosseguindo,

Sr. Presidente, devo dizer que pouco importa, para a verdade
da represent:1ção, que se faça um pleito com todas as exigên
cias do estilo, com o comparecimento integral da massa elei
toral, com o respeito" á sua vontade, pelo menos aparentemen
te expressa na cédula que depositar na urna, que nesse pleito
seja apurado e reconhecido os nomes mais sufragados. sem
nenhuma transgressão da lei. Pouco importa tudo isso á exis
tência de um verdadeiro regime representativo - se os cida
dãos que, por êsse meio, o exercitam, não fizerem uma dele
gação conciênte de atribuições áqueles que deverão deliberar
por êles nos concílios governamentais, de que dependem, afi
nal, o seu bem estar e o de sua comunidade.

D ú contrário, deveríamos, por coerência, pegar também os
analfabetos e até os inconciêntes e ensinar-lhes, macanica
menie, a fazer essas coisas, assegurando-se-Ihes, isso feito,
o direito de se iniegrarem no conjunto de cédulas ativas da
representação nacional. (Muito· bem. )

O SR. LUIZ SucUPIRA - SeI'ia a vitória da chapa de cai
xão.

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Se isto não é
verdade, Sr. Presidente, não seí o que seja lógica. Por isso
folguei muito, quando soube que, no Substitutivo, prevalecera.
o critério da eleição indireta do Presidente da República, evi
tando-se, assim, que os nossos humildes patrícios de, por
exemplo, Tiririca dos Bodes, lá pelos sertões baianos e de
S. João da Pinduca, no extremo noroeste de Minas, continuem
a ser quadrienalmente afastados do labôr profícuo de suas
roças, para cometerem, inconcientemente, uma farca.

Dirão que isso equivale a arI'ebatar-Ihes um direito. Pou
co importa.

Dar-Ihes-iamos, legitimamente, aquilo que pudessem, em
conciência, exercer, como membros de uma coletividade qu~
tem responsabilidades a zelar; e não lhes daríamos mais dl)
que isso, porquê, de esmolas demasiadamente grandes, têm
razão de se arreceiarem os pobres. Essa liberalidade, com que
a nossa elite ilustrada querprerniar os pobres filhos dos re
cantos longinquos do Brasil,. seria' depois cobrada com juros
de onzenário, nas degenerações do regime que, certamente,
.haveriam de provir de eleições que; de exatas, s6 teriam as
formalidades, porquê, na essencia, pecaríam pela base. (Mui
to bem.)

Te;nho dito, Sr. Presidente, que não poderá haver escola.
alguma melhor, no' conceito dos llomens de responsabilidade,
para a educaçã.o_Jenta, mas seguI'3, donasso Povo, no exercí
cio' desua--'-atiVIdade cívica, do que a convicção de. a exercer
com plena cunciência e a ce~eza, adquirida pela reiteracão do
exemplo, de que a elite nunca se deshonraria em'mistificá-la.
E êsse exercício praveitoso,Sr. Presidente, nós não o logra- .
remos fazer em eleições diretas 'além ..do ambito municipal.

Além disso, citei como outro argumento fundamental,
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'para que só uma eleição se realizasse mediante manifestação
direta do eleitorado - a eleição dos vereadores municipais
- o fato de exceder pratieamente ás nossas posses a repe
tição dêsse luxo eleitoral.

Somos um País, em que o eleitor, vai de regra, não
dispõe de recursos para se transportar de sua casa á séde
do Município, onde deve ir depositar a cédula eleitoral. Se
qualquer de vós pegar do lápis e fizer o cálculo do quanto
custa êsse transporte de mais de um milhão de eleitores, no
interior do País, ficaria habilitado a justificar a degrada
ção dos pleitos custeados outrora pelos cofres públicos 
triste apanágio de nossa mirrada democracia - resultante
menos da deshonestidade caraterizada dos homens, do que
de uma imposição inelutável do próprio sistema político,
que, desconhecendo essa realidade elementar de nossa vida,
decretou que tooos deviam ter posses bastantes para exer
cer, de quando em vez, e ás próprias custas, o direito de
l'epresentação, através do sufrágio universal direto. (Muito
bem.)

O SR. LEMGRUBER FILHO - É preciso convir em que a
Revolução, tendo combatido essa imoralidade, certamente
não admitirá que ela se repita.

O Sa. FERREIRA DE SOUSA - O Sr. Ministro começou
dizendo que não acreditava que a Revolução tivesse trans
formado a mentalidade dos homens. Está dentro de sua
lógica.

O SR. CARLOS REIS - Justamente para evitar tal imo
ralidade, é que se consignou medida no Substitutivo.

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Não valeria a
. pena invocarmos, os êrros do passado para justificar os do

presente. A Assembléia, que é soberana, e conhece aquêles
êrros, deve, antes de tudo, cumprir o seu dever, criando
óbices á sua reviscência no futuro. Só assim, terá depois, o
direito de anatematizar, indistintamente, reacionários e re
volucionários. (Muito bem.)

O Sa. FERREIRA DE SOUSA - V. Ex. disse agora uma
grande verdade. É preciso não falar e deblaterar apenas; é
indispensável fazer alguma coisa.

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - A eleição in
direta, Sr. Presidente, consagrada pelo Substitutivo para o
Presidente da República, por meio de eleitorado especial,
embora tenha permitido corrigir, em parte, as deficiências
relativas á .', delegação consciênte de atribuições - agravou,
por uma multiplicação de despesas, o êrro cometido quanto
á realidade da nossa pobreza, porquê, além de exigir que
todos os eleitores sertanejos façam gastos, transportando
se á séde dos seus Municípios, obriga, ainda, o eleitorado
especial, por êles escolhido, a deslocar-se dos seus~ Muni-
cípios até as respectivas capitais. .

UM Sa. DEPUTADO - Duas eleições, duas despesas.
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Já atravessei,

,Sr. Presidente, Goiaz do sul ao norte e sei que,rigorosa
mente contados, se levam de trinta a quarenta dias, nas
costas de um cavalo, para ir do extremo norte do Estado á
Capital.

Tal despesa não poderia ser feita impunemente, em
eleição repetidas, a que fosse chamado o eleitorado., A con
clusão lógica seria a abstenção, a simulação, ou a' eleição
custeada pelos poderes públicos municipais,' porquê, com
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exceção de alguns partidos tradicionais no sul dá Repú
blica, os demais mal angariariam recursos para sustentar
as despesas com .sua propagan.da antes da eleição.- e não
poderiam subsistir se tivessem de arcar, obrigat6rlamente,
em cumprimento de um dever de conciência, com o custo do
transporte dos seus eleitores pohres.

O SR. VALDEMAR FALcÃo - Permita V. Ex. um aparte.
Quero esclarecer que essa idéia do eleitorado especial foi
por mim perfilhada em relat.ó!'io pa'l:cial sôhl'e o J.loder
Executivo. Sugeri a eleição indireta e a formação de um
corpo especial de eleitores. O douto comité revisor não
aceitou in totum minha sugestão, modifican.do-a de acôl'do
com a discussão e votação que se fizeram no seio da Co
missão parcial. Eu queria, por exemplo, que nêsse eleito
rado especial colaborassem as associa~ões p-rofissionais e
culturais. Todavia, o alvitre de V. Ex. p6de ser perfeita
mente enquadrado dentro da fórmula do eleitorado especial
e da votação indireta ({ue consta do meu relatório I\al'cial, e
do qual surgiu a redacão definitiva do Substitutivo, feita
a alterMão que pareceu necessária ao douto comité revisor.

O BR. MINISTRO J"UAl\BZ TÁVOR.A. - Agradeço, Sr.
Presidente, ao nobre representante do meu Estado, o es
clarecimento que me proporcionou com seu aparte.

A eleição indireta, portanto, Sr. Presidente, por meio
de eleitoradO especial, ressalva, até certo ponto, as defi
ciências desta eleição, feita diretamente pelas populações
d.os Municipios, quanto á conciência na delegação de po
deres, mas agrava aquêle outro sério prejuízo das eleições
diretas por chocar-se violentamente com a realidade da
pobreza de nosso :Povo.

Estou certo, Sr. Presidente, de que - postos á mar
gem certos preconceitos precaríamênte justificáveis
esta A,<;sembléia lograrão dentro da fórmula proposta pelo
ilustre relator da matéría na Comissão dos 26, Sr. Deputado
Valdemar Falcão, ou, ainda mais praticamente, dentro àe
outras combinações, tendo como ponto de partida a eleição
direta dos vereadores nos MunicípiOS e, quanto muito, elei
ções simultaneas, também diretas, . para as Assembléias'
estaduais e nacional - ~ncontrar, pelo sufrágio indireto
para o demais cargos representativos, fórmula que concilie
estas duas e:s:igências fundamentais: eleições honesta.s, elei
ções concientes.

'CIto, a prop6sito, Sr. Presidente, um caso concreto re
cente, passado num dos Municípios do Espírito Santo. em
que a Justiça Eleitoral anulou a eleição para Deputados á
Constituinte. O prefeito custeou, do seu próprio bolso, as
duas eleições consecutivas, mas fez sentir ao Interventor
:federal no Estado, que seria forçado a exonerar-se se o
Tribunal anulasse pela segunda vez a eleição, porquê gas
.f.ára com essas duas, tendo alistado·· menos talvez de 20 %
do eleitorado norIllal, todas aS suas econÔmias pessoais.

E isso, 51'S. Constituintes, passou-se em:um Est8:,do
que é .territorialmente p~queD.O, e, do ponto de VISta d~s VIas
de comunicacão, ainda póde ã.ferir-se por um padrao su
perior á média dos Estados brasileiros. (Muito bem.)' .

~. Ninguém tem, pois, o direito de exigir como prmcíplo
báSico da legitimidade da ~epresentação,. além da esiera
municipal, o apêlo ao sufrágio universal dlI'eto.

Vou finalizar, Sr. Presi~ente, a prlm~ira.par:te .destas
considerações, referindo-me ã manutençao do Jurl 1>0-
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pular, deixando as demais para enjoar á Assembléia noutra
oportunidade . (Não apoiados.)

O substitutivo manteve o juri instituído pela Consti
tuição de 1891. E deu-lhe mais duas atribuições fundamen
tais de que, presentemente, carecia: julgar os crimes polí
ticos e os delitos de opinião. Deu-lhe, assim, a meu ver, as
duas únicas atribuicões que, nos mais longínquos recantos
do Brasil o próprio matuto analfabeto póde exercer com
tanta conciência e convicção, pelo menos com tanta pro-

c balidade de acerto, como qualquer cidadão letrado da Ca
pital da República. Ml/.nteve - e é pena que o tivesse feito
- todas as demais atribuições que não podem ser, em
conciência, exercidas por homens que, na maioria dos
casos, não têm discernimento nastante ~m matéria penal e
de responsabilidade. (Mu.ito bem), matéria que só póde ser
apreciada pelos técnicos no assunto e, aroda, pelos que, em
virtude de certo grau de autonomia financeira, se possam
libertar das injunções políticas locais, que são. desgraçada
mente, numa grande área do Brasil, um dos fatores mais
deploráveis da criminalidade. (Muito bem.)

Lastime, portanto, Sr. Presidente, que o substitutivo,
consagrando áquelas duas atribuições conferidas ao juri,
atribuições que pódem caber-lhe de legItimo direito, tives
se, de cambulhada com elas, conservado a sua competência'
para julgamentos de outra natureza, que melhormente.
deveriam ser entregues, para a defesa da sociedade, á ma
gistratura ordinária ou a tribunais técnieos, como, se me
não engano, estava proposto no Anteprojeto governamental.

O Sa. PEREIRA LIRA - V. Ex. permite um esclareci
mento ligeiro? O substitutivo do pequeno comité•••

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Do super-comité.•.
O SR. PEREIRA LIR.o\ - ••• tinha, até certo ponto, extin

guido o juri ou, pelo menos, deixad() o juri com caráter
facultativo, cabendo aos Estados, portanto, a competência
de organizá-lo ou não. Vale dizer que poderíamos ter, no
:Brasil, Estados com o juri e Estados sem êle. Numa deter
minada parte do território nacional, um delito político OU

.de imprensa poderia pertencer á decisão do juiz singular e.
.noutra, caber a um tribunal popular. Sentiu-se a inconve
.niência dessa sugestão. Apresentei, no plenário da Comis
são dos 26 uma emenda, que tive a felicidade de ver adota
da e incluida no Substitutivo, mantendo a instituição do
juri com a competência que o Estado lhe der. De forma que
a objeção de V. Ex. poderá ser perfeitamente resolvida
dentro do texto atual e - aí é que bate o ponto - fazendo
se questão de que os delitos referentes á matéria polftica
e os de imprensa fiquem entregues ao julgamento popular,
.porquê isso é tradicional no pensamento jurídico. Oportuna
mente terei ocasião de ocupar a tribuna, esclarecendo as ra
zões que militaram na apresentação dessa emenda. Acredito
que V. Ex. se recorde de que, quando, não há muitos anos,
se fez uma reforma retroativa no Brasil, para tirar os delitos
políticos do juri e entregá-los á justiea federal de carreira,
a conciência jurídica do Brasil toda repeliu a inovação.

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Fui vítima dela.
O SR. PEREIRA LmA - V. Ex. foi uma das vitimas dessa

lei retroativa. .
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA -. Por isso mesmo,

.com alguma autoridade.••



-497-

O Sa. TEIXEIRA LEITE - ". de vitima.
O S1\. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - '••• com a auto

ridade legítima a que se referiu o nobre representante de
Pt3:rnambuco, eu manifesto o meu aplauso á idéia de dar ao
juri competência para julgar os crimes políticos e os delitos
de opinião, discordando, entl.'etanto, de que se lhe concedam
outras atribuições, porquê as desempenharia mal, quando 113
maioria dos casos nãQ as transformasse em arma política
monstruosa nas mãos dos coroneis sertanejos.

O S1\. FEl\l\EIRA DE SOUSA - É uma tremenda arma, tam
bém, na mão de uma imprensa que Q.ueira deprimir os ci-
dadãos. .. __~=

O SR.. CÉSAR TINOCO ~-E também na mão de um juiz
político.

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Sr. Presidente,
acusado pela imprensa eu preferiria resolver a minha pen
dência com ela perante o tribunal do juri, a fazê-lo junto
aos tribunais ordinários, porquê sendo hábito da nossa im
prensa, quando derrotada num pleito judiciário. julgar-se vi
toriosa perante a opinião soberana do Povo, parece-me mais
prática que ° julgamento se faça d~ vez, sem apêlo nem
agravo, perante essa suprema installcia.

O SR. PEREIRA LIRA - Julgamento dÍl'eto.
O SR. CARLOS REIS - Foi justamente dessa soberania que

nasceu a instituic;ão do juri.
O SR. MINISTIW JUAREZ TÁVORA - Mais duas pala

vras, Sr. Presidente, para encerrar esta. primeira parte do
meu discurso.

Vou r.efel'ir-me ao art. 14 das Disposições Transitórias.
Quero repetir, aqui, com a minha habitual sinceridade, o que
já tenho dito a. amigos e a membros desta. Casa, em várias
outras oportunidades: é uma necessidade imperiosa que a
Assembléia Nacional .Constituinte liquide de vez, na sua SO
berania, com toda a intransigência de qUe seja. capaz, com
foros de juiz rigorosissimo - pouco importa - mas liquide
de vez a legalidade ou ilegalidade dos atos do Govêrno dis
cricionário; se consultaram ou não ao interêsse coletivo. se
infringiram ou nã.o a moralida.de administrativa. dentro tio
espfrito da lei organica em que se inspirou a Mão dêsse
Govêrno. Mas. pelo amor de Deus e pelo amor do Bras!!,
não se deixe aoS tribunais - e não vai nisso nenhum des
respeito ou diminuição á sua autoridade- o direito de apre
ciá-los, depois de aprovados por esta Assembléia, porquê, do
contrário, os recursos do Tesouro, até talvez além da nossa
geração, não bastariam para indenizar lesões a pseudo
direitos que:' a Revolução não respeitou, por terem sido ad
quiridos contra os interêsses da coletividade, quando não in
fringindo á moralidade administrativa.

É fatal e humano que algumas injustiças tenham sido
cometidas pela ação saneadora do Govérno revolucionário.
Mas o encargo de distinguir, dentre os muitos atos morali
zadores dêsse_ Governo. as exceções injustas não deve caber
aos tribunais comuns. alheios, pela sua própria natureza, ao
ambiente jOridico-politico excepcionalíssimo em que se pro-
cessaram os atos da DItadura. " .

Só a esta Assembléia, Sr. Presidente - reflexo vivo t:!0s'
anseios e aspirai)ões que têm agitado a Nação nesta fase S1O,
guIar de sua eXistência - cabe fazer tal distinção, se~ apê-
VOLm.Q: XI 32



los nem agravos, dentro, aliás, .qe suas atribuições explícitas
e na plenitude de sua soberania.

O SR. CARLos REIS - A Assemhléia não pode- e não deve
delegar poderes que lhe são privativos.

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Esta a declara
ção que queria fazer por agora, esperando poder, em outra
oportunidade, concluir minhas. considerações. (Muito bem;
muito bem. Palmas prolongadas. O orador é vivamente cum
primentado.)

Findo o discurso do Sr. Ministro' Juarez
Távora, o Sr. AntOnio Carlos, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo SI:•.
Pacheco de Oliveira, {O Vice-Presidente.

6

Vêm á Mesa, são apoiadas e enviadas á 00
missão Constitucional as emendas de ns. 62 a 8!.

7

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Cesar Tinoco.

O Sr. Cesar Tinoco - Sr. Presidente, si há ainda quem
tenha desejo de saber o que é o espírito revolucionário, a
sessão de hoje responde integralmente, desde o seu início até
esta hora, pela prova provada de que êle se resume no prin
cípio que defende a responsabilidade de quem pratica os
atos, de quem não foge aos senlimentos próprios, de quem,
esquecendo os interêsses individuais ou regionais. coloca
acima deles os interêsses gerais da nacionalidade.

Começou esta sessão por uma cárta, dando á Assembléia
explicação que não foi pedida, afim de não ser mal inter
pretada a entrevista concedida pelo grande revolucionário
que é Arí Parreiras, Interventor no meu Estado; e. agora,
acaba de ocupar a tribuna o Ministro Juarez Távora, que
conhece os nossos sertões, porquê os percorreu nas horas
de sofrimento pela ansia de libertar o País. e que vem. com
a sua convicção, com a sua coragem e com a sua expel"i
ancia. deprecar da Assembléia a realização do programa que
pregámos e que há de fazer a felicidade do Brasil. transfor
mando-o num país unido e forte, em que todos sejam real
mente brasileiros. esquecidos os interêsses subalternos e as
revanches.

Para mim, Sr. Presidente, a sessão de hoje podia se
circunscrever apenas á earta lida ao plenário no início dos
nossos trabalhos e ás palavras de fé e de convicção aquf
pronunciadas por Juarez Távora.

Mas a obra prossegue~ e é preciso que todos nós conti
nuemos, dentro <lessa idéia, a Incutir nos indecisos ou nos
que pensam pouco, a convicção roa! das necessidades a se
rem realizadas dentro do Brasil.

Sr. Presidente, vinha ocupar a tribuna sôbre vários
temas abordados pelo orador que me precedeu. Vou, por
tanto, secundá-io, em outras palavras, talvez, mas com a
mesma fé, com a mesma convice;ão e com o mesmo desejo
de acertar, para que sáia daqui uma Constituição do Brasil,
e não uma colcha de retalhos, de cópias e de literatura.
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o S1\,. MAGALHÃEs NETO - Fa-Io-á, certamente, com o
mesmo brilho de sempre.

O SR. CÉSAR TINOCO - Bondade de V. Ex.
, O art. 60 do Antepr(}jeto dizia que era obrigatório nos
Estados o uso .do hino e da bandeira nacionais e proibida a
existência de símbolos próprios.

. Ora, Sr. Presidente, não iria até á proibição de símbolos
e de hinos que já existem e que são para os Estados pedaços
de sua formação, de seus sentimentos cívicos. .

Se permitimos que as próprias associações de classe, de
beneficência, tenham os seus simbolos, os seus distintivos,
não seria de mais que respeitassemos. aos Estados que já os
llossuem, a existencia dos seus.

Nesse particular a obra da Comissão dos 26 peorou, e
peorou sensivelmente, não sendo possível aceitá-la.

Se eu transigi em quo Idlo fossem proibidos os hinos
estaduais, o mesmo não posSo fazer com relação á ambigui
dade existente no artigo que o substituiu. Diz êle, então.
agora:

"Devem ser usados nos Estados os símbolos e a
bandeira nacional".

E logo se lhe acrescenta um parágrafo, que reputo um
escárneo ao sentimento nacional e íntimo dos brasileiros: a
permissão para que a legislação ordinária refórme, mude
e transforme a nossa bandeira, conservando-Ille apenas duas
das cOres atuais.

Se, na organizacão da bandeira nacional, eu tivesse cola
borado, teria vetado que se pusésse um dístico, teria sido
contra a inscrição de "Ordem e Progresso".

Mas, Senhores, o sentimento nacional é feito exatamen
te pelo cantar das palavras que ouvimos, pela ilusão que
criam na nossa época de sonhadores e que, depois, se arral
sam e, nunca mais, nem a própria morte arranca. porquê
licam sempre indelevelmente sravadas na obra que pratica
mos e que passará l1s gerao6es que nos sucedem.
. Não sei como se queira tanger, retalhar e mutilar uma
bandeira, qual a do Brasil. que já não 6 apenas um patri
mOnio patriótico, porquê 6 o símbolo da própria Pátria, en
volvendo-nos a todos nas mesmas esperanças, nos mesmos
an6Jos. nos mesmos Banhos. .

O SR. AVot18To DB LIMA - Concordo com V. Ex. O pa
vilhão nacional deve ser intangível, porquê não representa
só o presente, nem as ideologias transitórias.

O SR. CtSAR TINOCO - Senhores, nunca passou pela
idéia dos que fizeram a Revolução mutilar a pátria, dece
pando-lhe o pavilhão. A prova é que, na hora própria da
luta e no ardor da vitória. todos hastearam o' pavilhão do
13rasil sem llêle tocarem, sem o alterarem, sem o tisnarem.
Como vamos, agora, num CongressO revolucionário, convoca
do para concretizar em lei a.. obra da Revolução•••

O SR. ARa"ODA FALCÃo ..:.- V. Ex. o está falando com toda
a inspiração patriótica. li} uma leviandade fazer da bandeira,'
nacional uin r6tuló- de caixa de charutos, mudando em cada
semeóStre de. significação e de dizeres. .

O SR. CÉSAR TINOCO - '" deixar que as J)aixões, que
lloderão empolgar uma assembléia ordinária, sem a catégo
ria de poder soberano absoluto, decidam da questão, sujei-
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ta aos caprichos, ás exibições, ou á mania de alguns,. em :Caoe
da indolência e a mol~za mental de outros? .

O' SR. AUGUSTO DE LIMA. - País nenhum da Europa. se
lembrou de modificar sua bandeira.. A ti'icolÔr da Revoluçie
Francêsa atravessou até per-iodos de fónnas de govêrno di-
íerêntes. .

O SR. CÉSAR TINOCO - É porquê a bandeira não ,
um símbolo de regimes nem de seitas; a bandeira não é a
reprodução de UIIl sonho. E a do Brasil, sÔbre todas as de
mais, é o símbolo de um estudo ciêntifico, que traduz a
grandeza moral e territorial da Pátria. Não é ela uma obra
impensada, que se possa relegar, imediatamente, para plano
secundário. É o resultado de estudos profu:ndos, nos quais
não foram esquecidos o céo que nos cobre e a grandeza
moral, que=é o sentimento do Brasil.

Senhores, não tenho dúvida de que a perfeição humana
há de se realizar, um dia, não sabemos em que milênio. O
homem tem de perder o egoismo, o orgulho, igualando--se a
todos as outros, pelo sentimento, pela nobreza de caráter.
Mas essa obra, que é milenar, ainda não fez com que os ho
mens olvidassem as paixões políticas, quanto mais o egoismo
e o interêsse próprio.

Um dia, realizaremos o sonho de manejarmos, todos, a
meiõma lingua, de vivermos todos debaixo do mesmo ceu,
em pátrias sem fronteiras, realizando a felicidade humana
pelo desprendimento pessoal de uns para felicidade de ou
troi.. Mas enquanto não atingirmos essa perfeição, não nos
devemos esquecer que as obras das Constituições não sio
trabalhos momentaneos, que passam, mas, sim, a conel'eti
nçft.o do passado, melhorada pela experiencia do presente,
para a realização do futuro. .

Não podemos legar ás gerações futuras obra reprová
vel, obra de inconciência. Tocar no pavilhão que simboliza
nossa Pátria, quando as Nações ainda têm fronteiras, quan
do os interêsses ainda se degladiam, é crime de lesa-pátria,
de lesa-conciência, é crime anti-humano. Não podemos rou
bar ás gerações vindouras essa tradição de respeito, única
que ainda mantém as pátrias íntegras e estabelece a se
gurança legítima das famílias.

Não transigirei, em hipótese alguma, com a permanên
cia desse parágrafo. Acho, mesmo que se deve dar aoarti
go uma definição absoluta, no sentido de que todos os Es
todos possam ter seus símbolos, desde que já. os possuam,
mas que, soberanamente, obrigatoriamente, em todas as ma
nifestações, embora locais, se destaque o símbolo nacional,
porquê só êle fará a unidade da Pátria e a garandeza do
Brasil. (Apoiados.) Se os Estados evitarem êsse uso, o que se
dará, de verdade, é que cada um se apegará ao S:eu pavilhão
e, amanhã, a bandeira nacional terá sido por êles completa-
mente esquecida. -

Mais, ainda: por que a criação do pavilhão comercial'!
Será possivel que o comércio do Brasil não esteja á altura
das insignias de seu País? E quando nossos navios singI'~

rem m!ires estrangeiros, por que retirar de seus mastTos o
pavilhão nacional, trocando-o por uma bandeira de maca
queação, de cópia, que nada sfgnifica, fazendo com que nós
mesmos, quando nos sentimos saudosos, longe de nossa ter
ra, tenhamos a impressão de que realmente para nós não
existe o Brasil fóra do seu território.1
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o SR.. CARLos REIS - V. Ex. está argumentando ma
gistralmente e com grande patriotismo.

O SR. CÉSAR TINOCO.- Sr. Presidente, reputo um cri
me a criação da bandeira comercial.

Ou o comércio do Brasil é digno do Brasil, ou deve ser
excluído.

O SR. AUGUSTO DE LIMA - A permissão de se adotar o
sbnbolo comercial pode dar lugar até a que o comércio in
ternacional imponha, em países estranhos, bandeiras que
andem "também no território do Brasil, de modo que essa
bandeira de comércio do Brasil seja a bandeira do comér
cio· alemão, francês, itáliano, etc., universalização incon"
venientíssima para a unidade da Pátria. Poder-se-ia admi
tir, como símbolo, o Deus Mércurio, que é mais pr6prio.

O SR. CÉSAR TINO~O - Como têm as associações co
merciais. O aparte do nobre Deputado completa, de fato, o
raciocínio que vinha desenvolvendo. Mas não vale a
pena entrarmos em divagações a respeito do nosso sím
bolo; seria de fato matéria para uma p~a literária da tri
buna.

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Mas é eminentemente po
líti~a.

O SR. CÉSAR TINOCO - Bastaria recordar, aquí,
aquela oração formidável de Bilac; bastaria recordar, aquí,
as estr6fes formosas que cantam aos nossos ouvidos desde
a nossa infancia até a nossa velhice e que nos descrevem
o nosso símbolo. Mas o que queria e quero é exatamente
ferir o assunto apenas para chamar a atenção da Assem
bléia, afim de que ela não permita que tal coisa seja in
cluída na nossa Constituição, e que se redija aquele artigo
de modo a que possa cada Estado ter a sua bandeira quando
já a possua, mas que, a seu lado, obrigatoriamente e sem
pre, use antes e acima de tudo o símbolo da nossa soberania
e não o símbolo das frações, das regiões ou dos interesses
i.tempestivos da política e de determinadas horas .

.Sr • Presidente, o tempo urge e não há como fugir á
sua premência. Dentre outros assuntos, que também a
tempo não permite que eu trate, trazia &QUI o combate
1ranco e aberto ao colégio eleitoral para a elelçlio do Pre
sidente da República.

Feriu o assunto o Ministro Juarez Távora, em suas
linhas gerais, dentro da sua ideologia. Nada tenho a opor
ás suas palavras. Há pontos, no entanto, a examinar no mo
do da aplicação. O colégio eleitoral é a eleição direta, peri
gosa e impraticáve4 que deixará a eleição do Presidente da
República nas mãos dos ricos e dos funcionários públicos.
Só será eleitor dêsse colégio, como está. no proje\o de Cons
tituiçãe. ou' o plutoeráta que tenha dinheiro a esbanjar e
nada que fazer, ou aquele que cumpra ordens ~os govt"rnos
dos Municípios ou dos Estad-os, que lhes pagam e lhes dão
lieença para -ir vo\ar. -

De qualquer modo, êsse eJeitor ou é um obrigado ou e
um parcial para fazer a obra exclusiva dos interesses das
grandes inddstrias.

O SR. LEMGRUBER FILHO - Quem elege êsses eleitores!
O SR. CÉSAR TINOCO - A eleição está marcada para,

em cada llunicípio, determinado número de eleitores fa
zer um eleit01".
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o SR. Lll::MGRUBER FILHO - Não é o eleitoratjo total?
O SR. CÉSAR TINOCO -:J!: O eleitorado total. Cada mil

.dá um. A eleição deve ser feita nas capitais dos Estados
pelo colégio.

O SR. LE:MGRUBmFILHO - V. Ex. não respondeu ao
meu aparte. Quem elege êsses eleitores?

O SR. CÉSAR TINOCO - O eleitorado elege o eleitor.
O SR. LZ:MGRUBER FILHO - Se são os eleitores que o

elegem, V. Ex. não tem o direito de dizer que o eleitorado
geral é venal, porquê, então, V. Ex. faz máu juizo do elei
torado.

O SR. C:J!:SAR TINOCO - V. Ex.. está· interpretando
mal o meu argumento. O caso é o seguinte:

Se os eleitores· elegem um eleitor, que elejam, então,
de verdade, o Presidente da República.

O SR. ABELARDo MARINHO - V. Ex. não acha que se
trata, apenas, de racionalização do que já existe? O que
existe, no Brasil, é isto: os chefes poIfticos é que mandam
fazer a eleição ..•

O SR. CÉSAR TINOCO - Isto não muda, porquê é ques
tão de caráter.

O SR. ABELARDO MARINHO - ••• o eleitorado vota em
quem o chefe político manda; êste, por sua vez, vota em
quem o chefe estadual mandou. Temos, assim, a eleição
indireta apenas reversiva, eleição de cima para baixo. Esta,
a situação de fato. O que se quer fazer, agora, é inverter
o polo da corrente, e mais nada. Não há, por conseguinte.
a meu ver, motivos para espanto nem medo.

O SR. CÉSAR TINOCO - O nobre Deputado sabe que
não costumo me espantar. Argumento tão sómente com
a realidade, que conheço de perto, pois tenho feito eleições
no interior. Não sou daqueles que, vivendo na Avenida Rio
Branco se julgam habilitados a expender opiniões acerca
de eleições que nunca assistiram. . . .

O SR. ACÚRCIO TôRREs - Precisamos é estabelecer.
desde logo, uma de duas providências, mas ás claras: ou ~

eleição direta não apresenta inconvenientes, e devemos eon
~inuar a adotar êste processo, ou não produz .bons resultados
por trazer grandes agitações ao País, e, neste caso, devemos
consagrar a eleição indireta pelo Congresso Nacional.

O SR. CÉSAR TINOCO - :t igualmente perigoso êste.
sistema.

A termos de eleger o eleitor, façamos, então, logo, a
eleição direta. Se, entretanto, não se quiser fazer essa con
vocação, se se preestabelecer que a eleição seja indireta:,
não façamos também êsse eleitorado. Tal prática será de
todo inconveniente, dado que não haverá liberdade algum~

visto que o eleitor nem chegará. ás capitais para cumprir
êsse -dever, se o govêrno do Estado estiver contra-êle. .

. Quem nos dirá que, em tais condições, grande parte de>
eleitorado. uma vez que não· se remodelou o caráter nacio
nal, não será venal ou não transforme esse dever aivfeo
numa transacção'l

:J!: muito mais fácil comprar meia dúzia de eleitores
do que todos os eoroneis da roça, como se costuma dizer
peiorativamente.
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O SR. ACÚRCIO TORRES - Para justificar a mudança
do processo eleitoral, precisamos primeiro mostrar, com da
dos, com fatos, com a verdade, que o sistema direto é máu.

O SR. CÉSAR TINOCO - Não acho que seja.
O SR. ACÚRCIO TORRES - Pelo menos, até hoje, não o

mostraram. .~

O SR. CÉSAR TINOCO - O eleitor eleito pelos eleitores
é absolutamente contraproducente, porquê se tem, da mes
ma maneira, o que se quis poupar: o trabalho da eleição.

O SR. LEM:GRUBER FILHO - Façamos todas as eleições
no mesmo dia.

O SR. CÉSAR TINOCO - Além disso, quem custeará
a viagem do eleitor que se dirige á capital para cumprir um
dever patriótico, quando a maior parte dos que estão obri
gados a se bater com lealdade, alegando ter mais que fazer
e muito que administrar, fogem ás manifestações cívicas,
preferindo viajar á Europa a manter eleitorado? Quem nos
garante seja, na realidade, êsse eleitor produto da vontade
do meio ou da vontade eleitoral e não escolhido apenas por
quê se ofereceu a custear a viagem?

É, portanto, um eleitor duvidoso, por mais honesto e
limpo que· pessoalmente possa ser.

O SR. LEMGRUBER FILHO - Qual a soluCão que V. Ex.
oferece?

O SR. CÉSAR TINOCO - Tive ensejo de apresentar,
nesse sentido, emenda que, infelizmente, não foi aceita.

Se queremos que a eleição seja indireta, determinemos
desde logo que as despesas de viagem sejam custeadas pelos
presidentes das Camaras ou pelos prefeitos municipais e
que sejam estes os eleitores do Presidente.

É uma fórmula como muitas outras, que podem vir, mas
a única que, a meu ver, lealmente poderá ser executada, sem
o perigo de que o eleitor vâ ás capitais seduzido somente
pelo passeio.

O SR. ARRUDA FALCÃo - Permite V. Ex. um aparte'l
Dai em diante, a escolha dos prefeitos não mais será feita
pela sua capacidade de bem administrar; vai ser feita em
função de sua fidelidade em guardar o voto.

O. SR. CÉSAR TINOCO - Confessemos, então, que o Bra
sil terá falido, porquê isso será indigno da .Revolução e da
Constituinte. .

O SR. ACÚRCIO TÔRREs - No Substitutivo, data venia o
com a máxima admiração que voto aos membros da Comis
são, estamos vendo de tudo. No mesmo dispositivo em que
se préga a autonomia municipal, diz-se que, desde que o
Estado, em determinados Municípios, tenha um serviço, o
prefeito não será o eleito, mas nomeado, corne. se a nomea
Cão do prefeito não ferisse a iundo,de frente e em llrin
cipio, ;:t própria autonomia municipal.

O SR_-LE..~oc SAMPAIO - Na proposta do ilustre orador,
parece-me que há, talvez, um inconveniente: é que os Mu
nicípios de grande 'e pequena po.pulação teriam eficiência
igual; os pequenos representar-5e-iam pela mesma forma,
em llrejuizo dos grandes. cc

O SR.. ~SAR TINOCO - :tsse perigo não haverá por
uma razão: a eleição é do Brasil; portanto, de todos os Es
tados, dos Municípios pequenos como dos grandes. E () mal
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que acaso um sofresse seria forçosamente compensado pelos
benefícios alcançados por outro dentro da mesma região.

O que tenho em vista é, exatamente; o que muitos pré
gam, inclusive o Sr. Ministro Juarez Távora - a conciên
cia da eleicão, a conciência de quem vai votar.

O SR. CARLOS REIS - Político também no interior, acho
que se deve fazer justiça ao eleitor, o qual sempre tem muito
gOsto em. assistir á eleição, interessando-se vivamente pelo
resultado do pleito.

O SR. CÉSAR TINOCO - Se as f6rmulas lembradas fo
rem más, estudemos um meio de realizar a eleicão indireta.
mas com representação direta dos Estados e Municípios, e
não apenas por uma Camara, que pode ser eventual e, numa
hora de paixões, inverter de verdade o sentimento do Brasil,
provocando nova catástrofe, novas revoluções.

Outro ponto para o qual queria chamar a atenção dos
Srs. Constituintes, principalmente dos que têm IDunieipes
a defender, é o da divisão de rendas. Meu ponto de vista.
é o de que devemos facultar mais recursos ao Município, a
entidade que trata, de fato, do municipe, que faz, efetiva
mente, alguma coisa e que trabalha, sabido que as rendas
dos Estados são quasi todas consumidas pelas respetivas
assembléIas, justica=e",.polícias, como as federais são con
sumidas pelas classes armadas e pelos ministérios, não so
brando, absolutamente, coisa alguma para aplicar em ou
tros fins; de modo que a União, na verdade, s6 dá ao po,ro
Correios e Telégrafos, que, aliás, custam dinheiro a quem
dêles se utiliza.

Se quisermos o fortalecimento dos Municípios devemo!
dar-lhes rendas maiores, ainda que atrofiando as dos Es
tados, os quais podem fica1 apenas com as necessárias para
os servicos de polícia e justiça, porquanto até a instrução
primária os Municípios podem dispensar, desde que lhes
dêem recursos. É de notar que são êles que estão mais de
perto sentindo as necessidades do Povo, tendo por isso maior
capacidade de aplicação dos dinheiros que arrecadam.· .

Como dispõe, porém. o Substitutivo, tenho a impressão
de que ao Município se deixaram aplmas os impostos predial,
ou de decima urbana., de indústrias e profissões, licenças e
diversões públieas. Essa foi a gradação estabelecida.

As licenças, ou s6 dependem de sêlo, ou são os próprios
alvarás que os Municípios criaram quando os ;Estados cha
maram a si as outras rendas. Trata-se de nova incidência
do imposto de indústrias e profissões, ou o mesmo imposto
com denominacão diferente. Quanto ao imposto de diver
sões públicas, já está compreendido no de industrias e pro
fissões

Resulta, pois, Sr. Presidente, que tudo quanto deixa
ram ao Município, isto é, os impostos de indústrias e pro
Xlssoes. licencas, predial e de diversões públicas, se resumir>
em dois tributos apenas: o predial e o de indústrias e pro
nasoes.

O Substitutivo, no art. 46, diz Q1l6 é inteiramente prof
blaa a dupla tribulaÇlo. Ora, dupla tributação será a acu..
mulação de tudo quanto 18 reservar ao Município e que,
amanha. poder' ser acoimado de inconaU(.ucslonal, de sorte
qu.e o Município virá, afinal". a alo ter renda alsuma.
. Se queremos sinceramente amparar, pr8lu.tar e torta
lecer.,o Mmucipio, para queposaa tra1:lalbar, como vamo.
cogitar de nomenclatura de que fut.uramente poden deter-
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minar a inconstitucionalidade de todos os impostos mUnICI
J)ais;, porquê todos estão acumulados, :porqu~ todos são im
postos sObre impostos?
. Há outro artigo que reputo muito grave: é aquêle que

dá aos tribunais eleitorais ou de justica o direito de inte:lVir
nos Estados, indicando, escolhendo, nomeando os intervento-
res. .

. Se um tribunal, transformando-se em político - e
temos visto quantas vezes êles o são - mandar um oficial
de justiça a qualquer Estado do Brasil com um mandado. e
êsse oficial certificar ao Tribunal que foi impedido de
desempenhar sua missão, embora minta, não tend() lã ido
para cumpri-lo, êsse tribunal poderá decretar a intervenção
no Estado e nomear, designar ó Interventor.

a Sa. BUARQUE NAZARETH - Perdão. Não se póde
entender o artigo pela f6rma por que V. Ex. o entende. O
tribunal s6 intervem para cumprir sentença, entregue a um
juiz essa delegação.

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre orador que esta
quasi findo o tempo de que dispõe.

O SR. CÉSAR TINOCO - Diz o dispositivo em questãO
apenas o seguinte, no § 4°: "A intervenção não destitue, mas
afasta os govêrnos locais."

Afastado o govêrno local, V. Ex. tem dolorosamente o
exemplo do que ocorreu no Estada do Rio com a interven
ç§o Aurelino Leal, que não podia demitir ou nomear, e, en
tretanto, nomeou e demitiu.

O Sa. BUARQUE NAZARETH - Afastou.
O SR. CÉSAR TINOfX> - E os que afastou até hoje estão

prejudicados.
O Sa. Actí"RCIO TORRES - A intervenção Aurelino Leal

foi uma intervenção digna. "Vamos fazer justiça.
O SR. CÉSAR TINOCO - Não estou fazendo injustiça.
O Sa. ACúRmo TORRES - V. Ex. sabe que Aurelino Leal

administrou bem o Estado. ,
O Sa. LEMBRUBER FILHO - Bncontrou o Estado em boa

situação financeIra.
..... O SR. ACúRCIO TORRES - Se o encontrou em boa 81

maÇão financeira, também ~ fato que o deixou nas mesmas
condições. Além disso, não nos perseguiu.

O SR. LEMGI\UBEa FILHO - Não perseguiu, mas demitiu
autoridades.

O SR. CÉSAR TINOCO - Não discutamos isso.
O q!1e quero salientar é que o Sr. Aurelino Leal foi para

lá com decreto de intervenção ·que não o autorizava a demitir,
nem a nomear. E, no entanto, afastou e nomeou. E os afastn
cIos, não demitidos, até haje ficaram na rua.

Pois bem, é a mesma providência que, em última anã;.
lise, ae procura consignar aqui.

. ri SI\. BuARQUE NAZARETR - Não apoiado.
O SR. ACÚRCIO TORRES ~ Também durante o tempo da·

interventoria do 61'. Plínio Casado, foram feitas demissões e
nomeações.

O SR. CÉSAR TINOCO - V. Ex. está enganado. Como
Secretário do Interior dêsse go-vêrno, demiti .alguns - e o
declaro com a hombridade dos que não fogem á responsabili
dade dos atos que praticam; mas o caso era diferênte: eu
U'BUIDia o cargo DUlJl& revolucão em que não se respeitava
lei de espécie alguma, porquê queríamos reformar tudo; ao
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passo que o Sr. Aurelino Leal foi interventor.em períod«?
constitucional, com o Congresso aberto, e fez aqUIlo que a lei
não lhe permitia.

O SR. LEMGRUBER FILHO - V. Ex. fez bOas nomeaoões.·
Agora, também fez más, entre as quais a do "inventor do
periscópio" I...

O SR. CÉSAR TINOCO - Fiz tudo isso com destemor,
com desassombro, numa hora em que muitos não tinham co
ragem de assumir o govêrno, com receif) de (fúe uma revtl:l&che
repusesse, no dia seguinte, o Sr. Washington Luiz no poder.

Seja como fôr, porém, não estou discutindo a intel""en
Cão do Sr. AurelinQ Leal.

O SR.. ARNOLD SILVA - Aurelino Leal foi um alto
espírito de jurista e um homem de bem.

O SR. CÉSAR TINOCO - O que digo é que o decreto
de intervenção no Estado continha estipulações idêntica& ás
do substitutivo, de modo que se pode repetir amanhã o que
já se praticou no Estado do Rio - afastar e nomear interi-
namente. -

~ste o ponto. Dou o exemplo- sem discutir, repito, ã. ad
ministração do Sr. Aurelino Leal.

O SR. BUARQUE NAZARETH - O substitutivo dispõe de
-IfIodo muito diverso: só afasta as autoridades culpadas.

O SR. CÉSAR TINOCO - Era o caso de lá.
O que quero é que se confrontem os dispositivos, para

ver como é possivel, amanhã, qualquer tribunal designar in";'
terventor de sua livre escolha para um Estado do Brasil. Pre
cisamente isto é que estou combatendo.

O 81'. Presidente - Lemliro ao ilustre orador que está
findo o tempo de que podia dispOr.

O SR. CÉS.\R TINOCO - Obedeço ao aviso de V. Ex.•
Sr. Presidente, c me aguardarei para, 'em outra oportunidade,
concluir a série<le consideracões que tenho em vista, em
tôrno da matéria const.itucional. (Muito bem; muito bem O
orador é cumprimentado.)

Durante o discurso do Sr. César Tinoco, o
Sr. Pacheco de Oliveira. fO Vice-Presidente~deixa
a cadeira da presidência, - que é ocupada peIta
Sr. Cristóvão Barcelos, 2° Vice-Presidente, e no
vamente pelo Sr. Pacheco de Oliveira, i O Vice
Presidente.

8

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Gwyer de'Aze
vedo.

O Sr. GWJ'.r 4. Azevedo - Sr. Presidente, apresentei
várias emendas ao Anteprojeto e pretendia defendê-las todas.
Comportando, porém. cada uma delas explanaolo muito vasta,
sou forçado, pela "rolha" regimental. a cingir as cODsiderac8_
que devo fazer neste momento !quela que Julgo de maior lm
yortancia, no presente, para a vida do Pais.

Pedi, Sr. Presidente. que rassem retiradas todas as emen
das religiosas e já tive ocasião de expender aqui o meu ponto
de vista. -Diante da situaç!o criada nesta Casa, e dos df!CU!'··
50S, que se têm proferido em defesa de tàisemendas. vejo-me
obrigado a abordar o assunto.
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Deslisando suaYemen~e pelo terreno do mimetismo e dl!L
simulação, os senhores representantes das ligas eleitorais vie
ram desenvolver nesta Casa o programa da ação católica. Com
s1,1bterfúgios -pueris fogem, entretanto, ao estudo das ques
tões levantadas ou estudam-nas com excessiva pobreza de
argumentos.
- Nos Anaes da Assembléia não se encontram, até boje, os
elementos com que deveriam apresentar-se diante dos estu
diosos do assunto, se pretende!sem vencer pelo eérebro.

. Apegando-se a defeitos da Constituição alemã, cujos dIs
positivos assimilaram mal ou não quiseram entender; anu
lando, .coIii==--dUas penadas, delicadas questões etnológicas:
obumbrados em nuvens. de incenso e mirra, têm vindo a esta
tribuna trazer apenas a lenha do sectarismo para a fogueira
em que pretendem lançar a sociedade brasileira, vencidos na
propaganda do culto por não terem os bafejos do Poder.

A convicção dos principios é-lhes tão forte, os seus dog
mas tão aceitá~eis, que o chefe dessa maioria quasi conven
cida declara, deixando transparecer que necessita q.e voluntá
rios de laço, que, na formação dessa conciência católica. ni()
poderá prescindir do concurso das escolas públicas.

-Confusos, ao contornarem todos os obstáculos, esquecem
se dos disparates 'lUe vão criando.

Querendo manifestar-se com superioridade sôbre educa-
.;ão, sai-se o ilustre Príncipe com esta preciosidade: -

"Em gênero de instrução e educação, la.icismo, neu
tralidade, irreligião e ateismo são têrmos que na prá
tica se equivalem."

Incitando o rebanho fanãtico, avança. com a magua dos
vencidos, mais êste atestado de fraqueza:

"Sob pena de suicídio moral, conciente e delibe
rado, a coletividade cat6lica brasileira não pode viver
tranquila nesse estado de coisas. ti

E lança êste apêlo o representante do Divino :Mestre:

"Cumpre-nos, portanto, agir com preBteza e ener
gia, para conseguirmos introduzir nas escolas públicas
a instrução religiosa."

Adotando o ensino religioso, embora com aparência de
facultativo, a Constituinte vai favorecer os caMIjcos romanos
na luta contra os. fiéis· de outros credos, que, por principio ,
ou por não serem profissionais do culto, são radicalmente
contrários á medida.

SObre escolas de ensino secundário, evidenciando aquilo
que, por inconveniente, se tem ocultado aqui na Constituinte,
manda o excelso Pastor, lamentavelmente esquecido da' su
perioridade com que o Cristo fazia prosélitos, que as Ligas
se empenhem em:

. "Combater a influência dos colegios protestantes,
etc.; fiscalizar os colegios chamados neuf.1'os ou lei
gos...

Vejamos a campanha de ódios e rancdres qu~ a Consti
tuinte, violando a grande vitória da Carta de ia9i, vai im
plantar no Brasil:
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o Sr. D. Sebastião Leme ordena aos seus súditos·:
"Intensificar a instrução religiosa do povo, da infancia,

mocidade, operariado, ete.; : .
"Acompanhar os passos da propaganda protestante, es

pírita, teosófistica, etc., para, verificado os seus resultados e
métodos, organizar, com visão dos fatos, a nossa luta de de
fesa e preservacão.~

Mais adiante aconselha o Sr. Cardeal:
"A formacã.o de uma ronda, que vigíe e procure neutra

lizar as prégações, públicas dos protestantes;
"Dirigir apêlos aos pais, chamando-lhes a atenção para

a finalidade sectária dos colégios protestantes e acat61icos."
Todas estas formas deselegantes de lutar impressionam

mal aos que estão habituados a combater de peito aberto e
de cabeça erguida pela honra ou pelos Evangelhos.

Sendo os outros cultos defensores, por principio, do Esta
do Leigo, conhecida a atitude dos católicos romanÇ)s, que
não querem respeitar o espírito religioso dos que não acom
panham o seu culto, é fazer cortezia com o chapeu alheio,
aproveitarem-se desta emergência, em que tem dominado
somente a astúcia, para imporem a abertura da escola cons
truída, mobilada e mantida com o dinheiro de todos para o
padre catÓlico romano pregar a sua doutrina.

O único argumento que apresentam em d_efesa do seu
modo de sentir é a democracia, que êles mesmos combatem
em outras horas, porquê não admi.tem o espfrtto de inde-
pendência. -

Estas palavras agressivas do Sr. Cardeal mostram, per
feitamente, que êles consideram como sentimento religioso
somente o sentimento religioso dos eatólicos romanos:

"A heresia protestante. que milionários norte-americanos
juraram implantar no Brasil, o espíritismo de superstições
grosseiras a apoiar-se na pobreza e curiosidade malsã das
camadas populares,a idolatria laicista das classes dirigêntes,
a faIta de instrução religiosa do povo, a comercialização de
muitos órgãos formadores da opinião pública, a influência
mortífera de certas publicações, a banalidade literária,:a
meia-ciência, a paixão de figurar e subir, o cabotinismo e o
arrivismo, e despudor que estadeia em plena rua e - sinal
dos tempos! - a naturalidade com que dirigêntes e povo
toleram essas coisas, a ~asi insensibilidade com que nos
vamos babituando á ausência de idealidades polfticas, ao
desprestígio das instituições e ao desmoronar das nossas tra
dições ..• tudo são elementos nocivos á conservação e firmeza·
do sentimento religioso na conciência nacional."

Todas essas medidas se pleiteiam no meio que se diz
católico, mas onde o recrutamento dos padres recái somente
sObre os desprotegidos da sorte, porquê os que têm recursos
1110 vão aos seminirios.

SObre o assunto, diz o Sr. -Cardeal, cobrindo a nudez
PUl18 da verdade com o manto diáfano da fantasia:

,"Por uma dessas lições divinas da História, as vocaolles
sacerdotais escasseiam cada vez mais entre famílias abasta
das•. Quer diZer: ou acudiremos ás vocações 'Pobres, OU fica;.
remos sem padres. para0 cuidar dõ povo."
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Ainda escreve S. Em. Revma.:

"Daí a neee!sidade capital de uma cruzada de ora
(Jões para que os céus se mostrem propícios e miseri
cordiosos á penúria extrema em que choramos a falta
do clero."

E vão os Srs. Constituintes meter nas escolas e na ca
serna o estrangeiro, que não perde a nacionalidade, que tem
outros costumes, que fala mal o nosso idioma e que aporta
a estas plagas sómente porquê a sua profissão não lhe rende
dinheiro no pais de origem.

Que são essas conquistas o primeiro passo para o domí
nio do poder, ninguém mais tem dúvida, a não serem os que
querem tapar o sol com a peneira.

Vou aquí demonstrar que existe, de fato, a Internacional
Católica procurando estrangular a nossa liberdade de crenças
e de cultos para em seguida· envolver com os seus tentáculos
a vida política do País. .

~sses pioneiros da fé, que prégam a santificação da famí
lia e combatem as conquistas das correntes avançadas, vendo
no voto feminino um bom elemento para o seu serviço polf

: tico, não trepidaram em arrallcar a mulher do santuário do
lar para atirá-la á triste vida política de que sáem sem arra
nhões na moral sómente espíritos excessivamente fortes.

Não têm vacilado em receber na sacristia ::> político mes
mo viciado e, em vez de mandá-lo penitenciar-se dos seus êrros
perante o Santíssimo Sacramento, vão arrancar as beatinhas
dos pés dos altares em que desenrolam o têrço, para, com
êle, negociar '\'antagens políticas.

Quando as maiores campanhas se fazem em favor do
voto conciente e livre, vem o chefe dos católicos democratas
brasileiros e sentencia, como princípio básico:

"Discutindo o '\'oto feminino, o Congresso adotou a se
guinte norma: por meio da rigorosa. formação religiosa, moral
e· cívica, as senhoras católicas devem preparar as suas apti
dões e pesar bem a soma de responsabilidades, que lhes cabe
diante do sufrágio universal, campo em que nenhu-mn Um.t'l
uva se ftá de fazer em país algum, lem prévia autorização e
onentação dos bispos."

Mesmo assim, o Superior Tribunal de Justiça Eleitoral,
que negou registro ao Partido Comunista,'vencido por desco
nhecer o assunto, ou por qualquer forma do mimetismo. re
gistrou essas ligas constitutivas do Partido Internacional Ca
tólico.

Depois de alguns golpes ligeiros de simulação, deIxa e~

corregar esta preciosidade:
"Á política partidária, mesmo de católicos, a Confedera

ção deb:a livre campo em outras organizações. Não quer i!'õto \\,
dizer que a. Confederação não cuide de formar a conciência
católica em -todos os· sentidos e, portanto, a conciência do ci
daáão... a.c()I1ciência política. Nós ambicionamos, já foi dito,
formã:r-a--eonciência do católico integralmente, de modo que.
em qualquer momento da existência, como católico e como ci
dadão, em sua·· vida privada ou pública, possa êle. em suas
livres atividades, achar ou aceitar a solução cristã de todos
os problemas, que se lhe apresentarem." .

Em certa reunião, a que assistiu o Sr. Cardeal, o Padre
Ricardino Séve, depois de citar episódios históricos da açã()



-·llO -

católica na ltalia, Ft'anca, Alemanha, ete.; mostrando a ne
cessidade da ~nião perfeita na Internacional Católica, excla
ma: "Toque um só clarim! E, num só mo:vim:ento, entre e~
liça o exército católico."

E S. Em. Revma. acrescentou:
" • •• a jurisdição (jos bispos não se exerce sómente em

questões religiosas e eclesiásticas, mas em todas as outras,
que, de qualquer maneira, direta ou indiretamente, digam com
a salvação das almas e o bem da Santa Igreja. "

Citando um documento célebre de Bento XV, reproduz
9 grande político e novo guerreiro da ré:

"Daí a obrigação que todo o clero e fiéis têm de repro
var em si mesmos e nos outros o ckamado espírito de inàe-
pentUncia." .

Bela democracia I
: Rematando o fecho da Internacional Ga,tólica, qu.e o Tri

bunal Eleitoral, egrégia COrte de extrema bonda4e, não quis
ver, transcrevo:

"Conquanto seja facultado a todos o recurso, por. motivos
justos, á Santa Sé, não aleguem para se subtrairem ã auto
ridade e direção do prelado, não aleguem que preferem seguir
prescrições da Santa Sé ou de outros bispos."

Depois das categóricas afirmativas de que não pleiteam
a união da Igreja com o Estado, saboreemos estas esplêndidas
palavras do ilustre Chefe da Igreja Romana do Brasil:

.. • •• quando as questões políticas envolverem questões
religiosas, não só a Confederação~ como êle, bispo, o olero e os
católicos sairão a campo.

"Proceder de modo contrário seria mentir a fé católica.
.~Nem vale dizerem, como tenho ouvido tantas vezes, que

a religião nada tem que ver com a política.
"É um érro graVÍssimo, muitíssimo prejudicial á Igreja e

á Pátria.
"Que coisa é a política, sinão a arte e ciência de gover

nar os povos, legislar, administrar, etc. Y
"Ora, os governos, as leis, as administrações, maÍ8 que

08 indíviduos, estão sujeitos li lei de Deus, dependem de
Deus Creador e não podem fugir ao seu divino império•..

Depois da inteira subordinação aos bispos, cabendo r.e
curso para a Santa Sé e diante das palavras acima, eu' per
gunto ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Eleitoral:

Que cochilo foi ésse ?
Os que defendem nesta Casa as emendas religiosas por

compromissos firmados com as ligas internacionais, acham-se
submetidos a todas essas imposições ou tiveram receio das
surpresas do voto secreto? .

Meditem SS. EEx. sObre estas palavras do Oardeal Se
cretário da Santa Sé, citadas pelo Sr. D. Sebastião Leme:

"Deve ser condenada como errônea e perniciosa a opinilo
dos que pretendem separar:a religião da política, pois é evi

. dente que as leis e a ordem pública não podem cuidar eficaz
mente da paz e tranquilidade dos povos, se não as informa
rem os princípios da fé cristã."

Quando algum bispo descobre o jogo, por descuido ou~;
por excesso. de confiança no iuturo,. tiram-lhe logo as ere
dellciais para se pronunciar sÔbre o· assunto - :fala por conta
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própria. Isto, porém, depois de senteneiarem: "nada contra
o B~o, nada sem o Bispj:)". .
. Assim, alguns se· têm manifestado abertamente pela,união
da Igreja ao Estado.

É muito triste oonstatarmos, depois dos enormes progres
,sos da' sociologi~ da pedagogia e da c.i~inologi~, em pleno
século das luzes, que a Assembléia Constituinte de um país
etnologicamente construido COInO O· nosso, vai abrir as portas
das escolas do Estado para qtl.e as crian~as, dentro ou fóra
do horário escolar, recebam a instrução religiosa.

É uma exploracão simulada. um insulto á cultura do pró
nino, afirmar-se que, no Estado moderno, um pai analfabeto
tem o direito de destruir aS. conquistas da técnica educacionai,
exigindo, por insinuação dos que lhe não. respeitam nem a
ignorancia, esta ou aquela. forroa de edueacão para o inocente
filho, que vai se~ instruido á ousta dos cofres públicos.

Quando os desvelos dos Dlestres dedicados amparam as
criancinhas, evitando que lhes apresentem livros ilustrados,
em que os caricaturistas expoem tipos ex6ticos de animais
imaginários, vaio Estado abrir as portas das suas escolas
para. que os <lUe têm fra.cassado nos congressos educacionais,
perturbem o delicado cérebro da criança, pintando.lhe, em
cores vivas, o terrÕl'ismo do inferno!

Vão desenhar-lhe no cérebro a imagem de um Deus do
ódio e da vingança. que não perdoa nem as almas de arminho
dos inocentes, que morrem na mais tenra idade, sómente por
quê os pais não os levaram li pia batismal I

Esquecem-se, ao imporem a aceitação dêsses abslU'dos, de
que, na época atual, o homem, pelo estudo, pela ciência, reco
nhece e classifica as taras, que determinam a existência dos
criminosos, para sôbre éstes agir com misericórdia e afeição.

Quando os mestres, num apostolado sublime, r~tiram da
frente da cria.n~ tudo que lhe d6 impressões desagradáveis,
para que o desenvolviinento da sua inteligência se opere
suavemente, pelos caminhos do bem, do belo e do: justo, o
Estado vai cometer o despriInor, a apD8tasia de colocar
diante dos inocentes o quadro dantesco de figuras horri
pilantes, almas materializadas, que sofrem, eternamente, no
banho de fogo, as torturas dos tridentes empunhadas por
córneos carrascos de Pedro Botelho ou as dentadas de ani
mais fabulosos I

Vão perturbar a inteligência, que desabrocha, lan
eando-Ihe pelo caminho da vida os espinhos de dolorosas
interrogações como as que se podem derivar de frases como
.estas:

"O inferno é um relógio cujo pendúlo está a dizer
e repetir sem cessar no silêncio dos tÚIDulos: Sem
pre, sempreI nunca, nunca! E durante estas revolu
cões assombrosas, aí estão milhares de réprobos ex
clamando: Que h~ras são'l e outros milhares respon
dem: A eternidade'" :::

Eriião o Deus da pureza e da bondade não vê aquilo
que nos ensinou a ver?

Haverá moral que se apoie no terror ou na mentira?
O crê 0\1 mo-rr~ não é mais divisa paxa os nossos

tempos! ~

A Idade Média já vai longe, o Deus do ódio já não
existe e a idéia ~a liberdade de coneiêneia avança a passos

\
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largos, quebrando todas as cadeias da opressão, QUeiram
:ou não queiram os carrascos de todos os tempos!

O caminho não está certo. Infringir as leis· da natureu..
desrespeitar a mecanica social, é es.rever errado nas pagi
Das da história, qae se nã. pode deter.

Tudo isso que por aí vai, nessa propaganda em QUe se
abusa do nome de Deus, sejamos sinceros! são as apertu:'
ras do pão, que levam o homem ás mais variadas formas de
simulação na luta pela vida! .

Todos êsses sentimentos apregoados, todas· essas pu
rezas, que mascaram os mesmos caprichos da matéria a que
estão sujeitos todos os indivíduos normais, toda essa piedade
caritativa, todos êsses programas de fé, esfacelam-se diante
dêste período, em que a memória traiu o chefe dos re
banhos:

"Poderemos cuidar dos pobres e dos doentes,
construir igrejas e capelas, abrir escolas, pregarmis-"
sões, centuplicar círculos de piedade.•• enquanto não
nos interessarmos devéras pela imprensa católica,
nada haveremos conseguido para. a regeneração da
sociedade. "

De que vale êsse sentimento religioso, que se preocupa
sómente com as exterioridades?

O Príncipe confessa a fraqueza da tal maioria com es
tas palavras, que 0$ beatos devem guardar:

"Passou-se, infelizmente, o tempo em que á porta da
igreja vinham todos receber o alimento espiritual do Evan
gelho. "

A moral sublime do Nazareno tem sido rudemente vio
lada pelos Ministros da Igreja no nosso meio.

A Constituicão de 91 proibe olaramente a subvenção
aos cultos.

Entreta.nto,·os que se julgam com o direito ou privi
légios de ditar leis de moral, colocados entre os princípios
e o dinheiro. têm pendido para êste.

O Sr. Dr. Flores da Cunha deu mil contos para as
obras da catedral de Port<> Alegre. O Ministro de Deus que
devia pregar o respeito á lei, esqueceu-se de que" - a
César o que é de César e a Deus o que é de Deus - e re
cebeu a ajuda dos cofres públicos.

Na Baia. o Sr. Jurací Magalhães auxiliou com dinheiro
público o Congresso Mariano e os Srs. Ministros de Deus
fecharam um olho â lei.

E assim há outros casos de comodidade.
Os Srs. Constituintes. que nefendem aqui as emendas

religiosas, deveriam ser mais cristãos, lembrando-se de -que
problema"s dessa ordem não se resolvem com um alistamento
de emergência.

E teremos a prova de que o povo brasileiro não nas quer,
se abrirem o alistamento e os Srs. Deputados se apresen
tarem novamente ás urnas.

Agarrem-se â prorrogação do mandato, porquê o. povo
consultado sem atropelos será inflexivel condenando ao os
tracismo muitos dos que pedem as emendas sem argumen
tos que justifiquem a sua aprovação.
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Colocada a moral na cúpula das ciências, portanto ex
purgada de todos os vícios, eu pergunto aos que a querem
defender nesta casa:

Que moral é essa em que se vêm celibatários pregando
apaixonadamente contra o divórcio na mais clara política
de simulação?

Êles' que não conhecem a vida conjugal, e que fogem,
por vezes, aos rigores do celibato voluntário, vencidos pelos
caprichos da carne, que o Cristo mandou respeitar; êles. quP
não precisam comparecer perante o juiz para adquirir cer
tas licenc;;as, com que autoridade vêm discutir o divórcio? ..

Mateus é claro no capo 19, verso 40, 5° e 6°, dizendo: "o
homem desde o princípio se criou varão e mulher, por isso
deixará pai e mãe e unir-se-á á sua mulher e são dois em
uma só carne; não separe pois o homem o que Deus ajun
tou." Qual, pois, a razão para o celibato eclesiástico, aber
rando dos principios das leis naturais e contra a própria pa
lavra de Deus no Evangelho, que é a inspiração divina cons
tituindo leis que regem os destinos da humanidade?

. Ainda cabe bem a palavra da primeira epistola <ie Paulo,
ap6stolo, a Timóteo, no seu capo fi, onde preceitua os deve
res dos bispos e dos diáconos r,elativamente ao casamento e
aos deveres conjugais governando bem os seus filhos, guar
dando os mistérios da fé em uma pura conciência.

Diz o texto: "Convém, pois, que o bispo seja irrepreen
sivel, marido de uma só mulher, s6bri-o, vigilante, honesto, hos
pitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espan
cador, não eobiçoso, mas moderado, não contencioso, não ava
rento; que governe hem a sua própria casa, tendo seus filhos
em sujeição, (porquê, se alguém não sabe governar a sua
própria casa, terá cuidado da igreja de Deus?) com toda ho
nestidade"•

Nenhum ser humano, n.o uso e gôzo das suas faculdades
normais, poderá fugir aos imperativos irrefutáveis da lei
de atração e repulsão dos corpos, evidenciada na vida socie
tária, nos enlevos do amor ou nas feridas do 6dio.

Que moral é essa em que na legislação sôbre os efei
tos se impõe a ignorancia das causas?

Neste Pais "em que a mão da Natureza esmerou-se em
quanto tinha", >nesta terra povoada pela raça forte dos lusos.
que, durante sete séculos, recl:'beu a contribuição caudalosa do
mesmo sangue mouro, que fervia no ardOr fogoso da incon
tinencia, sob -as tendas de Abidulazis; neste reino da exube
rancia, em que o desprendimento e o cavalheirismo nascem
da -própria natureza para equilibrar o exercício das funções
de um organismo vitalizado pelo sol dos trópicos, fazer se
gredo ou mistério sObre as _verdades da Il}aléria é pregar a
simulação e a mentira, que -não cabem nas páginas sublimes
da moral.

Antes de estabelecer as leis sObre o matrimonio, o legis
lador é obrigado a estudar as relações do macho com a fêmea.
que não podem ser mentidas ou ignoradas.

Quantas vezes, a astúcia da fêmea, que o instinto impele
para o gozo ou para a comodidade, produz as mais ousadas
simulações, laços terríveis, que envolvem e trazem o macho
como prêsa inocente para subjugá-lo aos caprichos multifor
mes' da carne vencedora?

Por outro lado, o macho, dominado pela. força do mesmo
instinto, tem transformado em vitimas inocentes as' presas
que arrebanha no caminho da vida.
17OL~E XI 33



As leis. do homem não podem· forl;ar as· leis da natureza.
O SR. CARLOS REIS - Religião não se discutej aceita-se.

Ciência não se discute: aprende-se e aplica-se.
O SR. GWYER DE AZEVEDO - Decretem a indissolu

bilidade matrimonial, mas recorram antes á ciência e bus
quem nos seus ensinamentos uma forma consiza, real, capaz
de uniformizar o cérebro humano em face dos caprichos da
carne.

Recuem, porquê estão no caminho errado I
Se, por Deus, não podem lutar com os Evangelhos; pelo

Brasil, não lutem com o sangue!
Malditos aqueles que, a troco de um lugar de destaque,

sancionem essas barbaridades, obrigando os que não desejam
colocar a conciência sob a tutela de um Borgía, de um Tor
quemada ou de um Loyola, a quebrar a. paz de Deus, para
responder aos intolerantes, cantando ao som da dinamite o
hino da paz e da liberdade da sua Pátria! (Muito bem; muito·
bem. Palmas. O orador é cumprimentad/>.) .

O Sr. Presidente - Esgotada a hora, vou levantar a Ses
são, convocando outra, extraordinária, para segunda-feira, tI
do corrente, á hora regimental, com a mesma

ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do Substitutivo da
Comissão Constitucional (projeto n. i-A, de i93.i
- ,5a Sessão.)

Levanta-se a Sessão ás 18 horas.



98" Sessão, em 19 de Março de 1934

(EXTRAORDINÁRIA)

Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente; Cristóvão
Barcelos, 2" Vice-Presidente, e Tomaz Lôho, f o Secre
tário

1
ÁS f4 horas, comparecem os Srs.:

Antônio Carlos, Cristóvão Barcelos, Tomaz Lôbo, Fer
nandes Távora, Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Álvaro
Maia, Luiz Tireli, Alfredo da Mata, Abel Chermont, Lino
Machado, Magalhães de Almeida, Rodrigues Moreira, Costa
Fernandes, Adolfo Soares, Godofredo Viana, Valdemar Fal
cão, José Borba, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Kergi
naldo Cavalcanti, Alberto Roseli, Odon Bezerra, Barreto Cam
pelo, Agamenon Magalhães, Souto Filho, Arruda Falcão, Ar
ruda CamaI'a, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, Alde Sam
páio, Simões Barbosa, Góis Monteiro, Izidro Vasconcelos, Gue
des Nogueira, Antônio Machado, Leandro Maciel, Rodrigues
Dória, J. J. Seabra, Prisco Paraiso, Arlindo Leoni, Medeiros
Neto, Alfredo Mascarenhas, Átila Amaral, Lauro Passos, Fer
nando de Abreu, Godofredo Menezes, Henrique Dodsworth,
Leitão da Cunha, Nilo de Alvarenga, Prado Kelly, Acúrcio
Torres, Fernando Magalhães, Cardoso de Melo, Soares Filho,
Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, Bia.$ Fortes, Martins
Soares, Vieira Marques, Raul Sá, Augusto Viégas, Augusto de
Lima, Mata Machado, Simão da Cunha, João Beraldo, Furtado
de Menezes, Daniel de Carvalho, Levindo Coelho, Celso Ma
ab.ado, Licurgo Leite, Campos do Amaral, Carneiro de Rezen
de, Jaques Montandon, Plínio Correia de Oliveira, Alcantara
Machado, Teotônio Monteiro <le Barros, Barros Penteado,
Morais Andrade, Mário Whately, Hipólito do Rêgo, José Ul
piano, Lacerda Werneck, Antônio CaveIo, IVIorais Leme, José
Honorato, Domingos Velasco, Nero de Macedo, Generoso Pon
ce, Alfredo Pacheco, Antônio Jorge, Nereu Ramos, Aarão
Rebêlo, Carlos Gomes, Carlos Maximiliano, João Simplício,
Renato Barbosa, Vitor Russomano, Pedro Vergara, FanIa
Ribas, Alberto Di!J.iz, Vasco de Toledo, Antônio Rodrigues,
Valdemar Reikd.al; Martins e Silva, Francisco Moura, Antônio
Pennafort, Sebastião de Oliveira, Alberto Surek, Guilherme
Plaster, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Ri
card9 Machado, Horácio Laier, Pedro Rache, Alexandre Si
ciliano, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Rocha Faria, Teixeira
Leite, Pinheiro Lima, Nogueira Penido (122).

O Sr. Presidente - -:Alista de presença acusa o compa
recimento de 122 Srs. Deputados.
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Está aberta a Sessão.
O Sr. Fernando Távora (/0 SecretáriQ) procede á leitura

da Ata da Sessão antecedente, a qual é, sem retificações apro-
vada. .

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

O Sr. Tomaz Lõoho (tO Secretário) procede á leitura
C!Ú seguinte

EXPEDIENTE
Mensagem:
Dos funcionários estaduais e municipais ào Espírito

Santo, nos seguintes têrmos: .
. "Exmos. Srs. Presidente e demais membros da Assem

bléia Nacional Constituinte - Os funcionários públicos. es
taduais e municipais qo Estado do Espírito Santo. reunidos
nesta data. na cidade de Vitória, em assemhlêia geral, para a
organização de sua classe. têm a honra de se dirigir a essa
respeitável corporação política para o fim de solicitar a to
dos os representantes do Povo Brasileiro, que dela fazem
parte. o seu voto ),Jara aprovação dos dispositivos do EstatutCJ
do Funcionário. constantes do luminoso parecer do Comité
da "Comissão dos 26". ao qual foi atribuido estudar e opinar
sôbre a parte da futura Magna Carta, relativa ao funcionalis
mo público do Paí&.

Dispensamo-nos de fixar neste documenio· o relevante
papel que á classe compete, na marcha para os destinos da
Nação, tão grandes e vultuosos têm sido, são e continuarão a
ser os serviços por ela prestados á causa do progresso e do
desenvolvimento do Brasil; QISpensamo-nos, também, de fo
calizar a instabilidade em que sempre viveram os seus in
teresses e os seus direitos, P01' ser tudo isto sobejamente co-

. nhecido dos ilustres membros desta Assembléia, muitos dos
quais pertencentes, ou que já pertenceram. á. classe dos ser
vidores do Estado,

eon! ulntes no fllevado critério. nos. sentimentos de oi
vismo e no alto espírito de justioa com que essa Assembléia
se entrega â tarefa renovadora dai nossas práticas polftioas
e administrativas. os funcionários póblicos do Espírito Santo,
llssim como os de toda a Nação, nutrem a esperança -de que.
da atual Constituinte sairão, perfeitamente assegurados e ga
rantidos os direitos a que os mesmos semJlre fizeram jÚ8,
com a adoção daquele Estatuto.

Vitória, 6 de Março de i'93-i." (Seguem-se 524 assina-
turas) •

- A. Comisslo Constituoional.

O Sr. Presidente - Está !inda a leitura do Expediente.
Tenho sÔbre a mesa e vou submeter a votos o seguinte

2

REQUERIMENTO

N. 1

Refletindo o sentimento unanime da llopulação pau
lista, que reconhecendo embora em Anchieta um motivo de
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legítima ufania para todo o Brasil, sente-se, no entanto, li
gado a êle de um modo particular pelo glorioso paI!el que
teve na fundação de São Paulo;

Considerando que, no dia 19 de Março, o Povo Brasileiro,
justamente empolgado, comemorará o IV Centenário An
chietano com celebrações entusiásticas, altamente expressi
vas da admiração Que vota ao Apóstolo do Novo Mundo;

Considerando que, a essas comemorações, já se associou
o Govêrno Provisório, declarando feriado nacional o dia 19
de Março proximo;

Considerando que a Assembléia· Constituinte, por sua
yez. não pode deixar de render o preito de sua admiração
aos méritos e serviços do Padre José de Anchieta, que estão
indelevelmente inscritos· na gratidão de todos os corações
brasileiros:

Requeremos que, na Ata dos trabalhos de hoje, a As
sembléia Constituinte consigne o profundo reconhecimento
da Nação Brasileira áquele que lhe dedicou todos os tesou
ros de sua virtude invencível e de seu engenho fecundo, ele
vando nossa História, logo nas suas primeiras páginas, a .um
grau de beleza que nenhuma outra Nação, mesmo entre as
mais famosas e antigas, se pode gabar de haver superado.

Sala das Sessões, 17 de Março de 1934. - Plinio Corr~a

de Oliveira. - Alcantara Machado. - Cincinato Braga. 
José Carlos de !f/acedo Soares. - Oscar Rodrigues Alves. 
TiL Jionteiro de Barros Filho. - Roberto Simomsen. 
Almeida Camargo. -- A. C. Pacheco e Silva. - Ranulpho
Pinheiro Lima. - Alexandre Siciliano Junior. - Carlota de
Q1teiroz. - M. Whatell'll. - Henrique Bayma. - Cardoso
de Mello Netto. - A. Hvppolito do Rego. - Abreu Sodré.
- José Ulpiano. - Barros Penteado. - A. Moraes An
drade.

O Sr. Plínio Corrêa de Oliveira - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Plinio Corrêa de Oliveira (Para encaminh.ar a "0
tação) lê o seguinte discurso: - Sr. Presidente - Tendo t!U
recebido, da bancada a que me honro de pertencer, a incum
bência de, em breves palavras, para encaminhar a votação,
salientar, perante esta Augusta Assembléia, a oportunidade e
a inteira procedência de uma homenagem especial a Anchieta,
assaltou-me a persuassão angustianto ~ da inviabilidade da
tarefa para que f~ra destacado. .

Realmenle. louvar virtudes ás quais o Povo Brasileiro
vota uma admiração que já hoje alcançou o seu apogeu;_.
engrandecer feitos que têm em si mesmos, e nos resultados·
que produziram, a maior das glorificações, de tal forma que
se torna fraca a voz da maior eloquência. diante dos fatos
que elevam seu louvor acima de qualquer elogio; não será
isto temeridade, principalmente no seio de uma Assembléi~

em que tantos espíritos de escol já tem aplicado seu talento
êm celebrar A"Ilchieta em obras de um valor incontestável?

E. involuntariamente, aflorou-me ao espírito a pergunta
que o Apóstolo do Novo Mundo colocou no introito do poema
que escreveu na areia branca do litoral paulista: "Sileam an
Ioquar, Sanctissima' Mater".
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li;le soube encontrar acentos próprios, para louvar a
mais elevada das criaturas. Aquela que, cantada pelos pro
fetas já antes do seu nascimento, viu-se chamar bemaven
turada por todas as gerações que lhe suceaeram.

Deverei também eu procurar palavras ·no:vas, para ce
lebrar aquele que, na grandeza de suas virtudes e na fOrça
de seu gênio, parece uma bençáo viva daquela a quezn, como
tanto amor, êle cantou?

Não, o louvor s6 é necessário quando o esquecimento
começa a cobrir ~om seu musgo uma memória gloriOsa, ou
quando a calúnia cobre de lama uma reputação imaculada.

Nem o esquecimento nem a calúnia empanam o brilha
da glória de Anchieta, que é hoje o sol que fulgúra no zenith
da H istória Brasileira.

Seu vulto se ergue nas cabeceiras de nossa História,
presidindo á formação da nacionalidadf.::. com seu vigor av
heroe, e com sua virtude de santo.

As figuras congêneres, que vemos na nascente ae um
grande número de nações famosas, brilham, em geral, num
ardo~ agreSSIVO ae herois selvagens e implacáveis, con
quistando a cCleoridade ora em guerras justas, ora em m
qualificáveis rapinas.

:5ua existência é discutida, e suas grandezas sao fanta
sias tecidas pelo orgulbo nacionalista, que se diSSIpam In
teiramente pelo estudo imparcial da História. E isto aesae
ttômulo até Guilherme TeU.

Anchieta, pelo contrário, entrou para a IfistOria em um
carro de triunfo que não era puxado por prisioneIros e
vencidos, e nem a dôr figurou no seu cortejo, nem os 11IDOS
de guer:ra celebraram ~u triunfo e nem as armaduras 10-
.caro seu paramento. e

O SR. ARRUDA FALcÃo - O vulto insigne de Anchieta se
ren()va cada vez maior em todàs as etapas de nossa historia.

O SR. PLINIO CORMA DE OLIVEIRA - Serviu-lhe de
traje a túnica branca de sua inocência imaculada.

Constituía-lhe o cortejo pacifico uma raca que llrrlln
~ál'a da vida selvagem, e defeudera contra o CatIVeIrO, e
ama l'\ação inteira, que ajudara a construir para a maIOr
g-16ria de Deus, abranljando o rancor dos homens e das reras.
aa r~alizacão da promessa evangélica: Hemsventuraaos 03
mansos, que possuirão a terra. ,.

:Mas eu disse mal, Sr. Presidente, quando allrmel que a
dõr não figurara no seu cortejo triunfal: era ela o DlmDO
que o aureolava. Era a dOr cristã do pelicano, q::c (·..~nc ae
amargura ao mártir e ao Santo, mas banha em suavidade
quantos dêle se acercam.

~le passára sua vida a distribuir rosas ..• e os espl
a11os, guardára-os para si, nas labutas do apostolaao.

Em Anchieta, vas electionis, brotara uma flOr ae VIr
tude, e esta flôr, ôle a semeou por todo o Brasil: é a manSI
dão suave ligada á energia serena mas inexorável, que e o
eixo de nossa alma.

Em seu livro sôbre Anchieta, refere Celso Vieira, na
l111a das Canárias há um monte de cujo cume o excurSIO
nista pôde contemplar, graças a um curioso fenômeno
".-isual, sua figura, tlrojetada em sete cõres sôbre o ueu.
numa visão magnifica de glória.

Ancbieta. é vulto culminante de nossa História • .l!j o
fenômeno visu~l <:1.'-~ C,,:sc -;n~ira descreve outra coisa nãe.>
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e-, senão o símbolo grandioso do seu destino, e da Nação que
haveria de fundar.

No momento presente, o Brasil atingiu. no seu rotell'O
histórico, uma." culminancia de onde se divisam ao mesmo
tempo, sendas tortuosas que conduzem para vales SOmbr10S,
e caminhos luminosos para novas escaladas. ~

Convém, pois, que, nesta hora de tremendas responsabi
lidades, retemperemos a fibra na contemplação reconhecida,
do maior vulto de nosso passado, e que, desviando nossos
olhares dos abismos que nos solicitam. olhemos para o alto
num gesto de confiança em Deus" antevendo, projetal1a em
sete côres sôbre o céu do futuro, a nossa Pátria engrande
cida pela pleria realização de sua missão histórica provi
dencial. (M'lLito bem; muito bem. Palmas. O oractor e cum
primentado •)

Em seguida, é aprovado o requerimento nú
mer.o 1, do Sr. Plinio Corrêa de Oliveira e outros.

3

o Sr. Presidente - Acha-se também sÔbre a mesa e vou
submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

N.2
Apoiando integralmente o requerimento da nobre ban

cada paulista, requeremos, em aditamento ao mesmo, seja
consultada á Assembléia sôbre se consente que todo o ple
nário, de pé, em dois minutos de silêncio e de meditacão,
preste uma homenagem excepcional á obra incomparável
ele fé e de civismo do extraordinário apóstolo do Brasil 
José de Anchieta -, cuja personalidade excelsa, plena aa
grandeza moral, de dinamismo civilizador, de heroismo e ae
abnegação, sulcou. de glória imarcessível os mais t"ormosos
capítulos da História da nacionalidade brasileIra.

Sala das Sessões, em 17 de Março de 1934.-Waláemar
Falcão. - Augusto de Lima. - Ire~o Joffily. - Costa
Fernandes. - Waldemar lJiotta. - Pontes Vieira.
Fernando Magalhães. - Ricardo Machado. - Pacheco de
Olíveira. - João Guimarães. :...- Abelardo Marinho. 
Xavier de Oliveira. - Leão Sampaio. - Martins Veras. 
Mario de A. Ramos. - Fernandes Tavora. - Clemente Ma
riani. - Cristovão Barcelos. - Nilo de Alvarenga. 
J. J. Seabra. - Figueiredo Rodrigues. - Medeiros Netto.
- Generoso Ponce Filho. - E. T.ei:J:eira Leite. - Luu
Sucu.pira. - Vitor Russomano. - Prado Kell1l. - Milton
Carvalho. - José Borba. - J. Silva Leal. - ROdrigue8
àe Oliveira. - João Alberto Lins de Barros. - Renato
Barbosa. - Arnaldo Bastos. - Jones Rocha. - Valdomiro
MagaLhães. - Martins Soares. - Pedro Aleíxo. - Lycurgo
Leite. - Augusto Viegas. - Simão da Cunha'. - João
lacques Montandon. - Raul Leitão da Cunha. - Daniel
de Carvalho. - Adroaldo Mesquita da Costa. - Hel,tor
Annes. Dias. - Barreto CampeZo. - Clementino Lisbôa. 
J. Ferreira de Souza. - Furtado de Menezes. - Polycarpo
Viotti.- Celso Machado.

O Sr. Valdemar Falcão,- Peço a palavr-d..
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputaao.
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. O Sr. Valdemar Falcão - (Para encaminkar avotação)
SI' . Presidente, Srs. Constituintes, pouco devo eu d;~er.

após as palavras brilhantes do nobre representante de f:5.o
Paulo. o ilustre Deputado PUnio Correia de OliveIra.

O SI\. PL1N10 COR.l\ÊA DB OLlVEIRA - Bondade de V. Ex.

O SR. VALD:EM.ffi FALCÃO - É que, através ae seu
discurso, senti como que filtrar-se a alma generosa de Pira
tininga, a alma agradecida do Povo Bandeirante, toda ela.
voltada, neste momento, num gesto de gratidão e de civismo.
para a lembrança do apóstolo incomparável que foi José de
Anchieta.' . .

. flinfo, também, Sr. Presidente. que através da voz aos
Paulista, fala a voz do Brasil, a voz da Nacionalidade, ge
nuflexa diante da memória dêsse homem extraordinarlO que
serviu tão bem á sua fé, servindo tão bem :i nossa Pátria;
que soube tanto engrandecer a sua crença religiosa, sanen<1o
magnificamente servir aos direitos dos pequeninos, aos in
teresses, aI) aperfeil,(oamento do selvlcola brasileiro. Porquê,
meus Senhores, foi precisamente para os pequeninos, para. os
fracos,os desprotegidos, que se voltou, plena de luz e de de·
dica~ão, a alma encantadora de Ancbieta.

Sendo o. primeiro signatário do requerimento que
V. Ex., SI'. Presidente, acaba de lêr á Assembléia, sinto
me no dever de justificá-lo. Devo explicar aos que me OU
('em que '0 meu primeiro impulso, o meu primeiro desejo 1'oi
requerer a suspensão da Sessão, como homenagem ao insí
gne vutto histórico que hoje se comemora. Mas, interrom..
per os nossos trabalhos. não seria, por sem dúvida, bem uma
homenagem a êsse infatigável trabalhador que foi José de
Anchieta. que consagrou todas as suas energias, que dedicou
toda a sua vida 'ao aperfeiçoamento da nossa Naci.onalidade.
(Muito bem.) Imaginei, então, que melhor honrariamos su~

.memória mantendo-nos boje aqui, no nosso posto, traba
lhando pela constitucionalização do País, servindo á obra de
.reorganização política da nossa Pátria. Era o melhor tri
llUto que se poderia prestar á lembrança excelsá do grande
apóstolo. Achei preferível, pois, 'Pedir dois minutos de si
lêncio e de meditação, silêncio e meditação êstes que são c
ambiente onde se forjam as almas fortes, Qnde" se caldean::
~s caracteres indomáveis, onde. Anchieta bebeu. gor.&, .pOl
~ota, o segredo magnífico da sua resistência espiritual, CJ
esplendido talismã do seu misticismo dinamizador. lIa sua
capacidade de beneficência e de fé, que o imortalizaram
nas páginas da nossa hist6ria.

Foi' no silêncio e na meditação que êle .criou o célebre
poema da Virgem, admirável de grandeza m.ora.l, insculpin
do-o nas areias· das praias oceánicas. Foi nessa meditação
que êle cultivou o seu espírito e que traçou êsse monumen
to granítico que é a sua figura. extraordinál'i~ capaz Ode re
sistir, impávida, á obra. do Tempo, porquê a emoldura a
feição das cousas ete~as.

Nesta época que deve ser toda de reconsidel'a~ão his
tórica, de intuscepção e de raciocínio, de devotamento e de
patriotismo, nesta bora em que estamos trabalhando para
a nossa Pátria, mercê da reconstitucionalizaQoo do Bl'a.s.il.
acho que não é demais voltar-se esta Assembléia para a eon
templac;ão silenciosa do legendário modelo que é José de
Anchieta, .porquê, devo dizer, a obra do extraordinário após
tolo se resume sôbre tudo no heroismo, nessa. qualidade ex
celsa que já os Gregos atribuiam aos Deuses, e. que a Reli-
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glaO Cat6lica - essa mesma religião de Anchieta - consi
dera no primeiro plano, tanto assim que ela não discute a
santidade de nenhum dos seus vultos eminentes senão reco
nhecendo preliminarmente a heroicidade das suas virtúdes.

Mas, que espécie de heroismo era êsse de Anchieta? Se
ria o heroismo que pompeia na atmosféra épica das bata
lhas? Não, Srs. Constituintes; era outra especie sublimada
de heroismo. O heroismo dos bravos, nos campos de bata
lha, se diminue, muitas vezes, com a derrota que experi
menta sob torvo influxo das próprias paixões humanas. O
heroismo de .José de Anchieta revelou-se 'mais forte, mais re
sistente, de uma jaça mais Dura, porquê começava por ven
cer os impulsos mesmo da inferioridade humana. Vêde-o no
episódio histórico de Iperoig. diante da impudicícia ingên1la
dos indígenas; como êle criava para o futuro uma eloquente
exemplificação de combate inflexível aos imperativos do ins
tinto e como êle todo se alçou, numa visão radiosa de ele
vação espiritual e de vontade triunfante, legando aos p6s
teros a demonstração irrespondível da vitória sôbre os im
pulsos inferiores. E, depois, êsse heroismo se voltava para.
os seus semelhantes. Era o educador, era o mestre, era o
instrutor do selvícola bravio, era o homem que tinha sempre
uma palavra de amor diante do ódio e sabia vencer a co
lera e o desvario dos homens com as palavras do evange
lisador, que saíam de sua boca, na suavidade sem par dos
seus ensinamentos, como aquelas frazes singelas de beleza
com que dominava os indígenas e que eram o segredo me
lhor dos seus successos imortais.

:TI: quando, Sr. Presidente, as paixões impeliam os sel
vícolas na luta tremenda da Confederação dos Tamoios, era
ainda Anchieta que surgia com o seu apêlo de persuasão
e de doçura, para apaziguar, para dominar aquela tempes
tade sombria de ódios, que visava, quiçá, submergir no seu
nascedouro .. a imagem mesma da nossa nacionalidade. E,
diante da cupidês do colôno que, muita vez, se desmandava
para destruir e para corremper o indígena, era Anchieta
que se elevava, sereno na sua fé luminosa, pujante de fOrça
moral, e dominava, invencivelmente, os poderosos, apostola
va e defendia o fraco contra o forte e era o melhor amparo,
melhor defesa que os primitivos brasileiros podiam ter ante
a fôrça brutal e avassaladora do estrangeiro tiranizador.

Sr. Presidente, o heroismo de·Anchieta fulgiu ainda na
obra da civilização brasileira, pois essa civilização ficaria a
dever-lhe o melhor dos serviços, quando êle, insensível a to
dos os sofrimentos, percorria as terras virgens do Brasil,
ligando o sertão·· ao mar, a montanha á. planície, o rio ao
oceano, o selvagem ao civilisado, e assim criava, cimentava,
formava a humidade nacional e nos deixava a semente vi
gorosa desta Pátria forte e homogênia de- hoje.

Não temia, Sr. Presídp-nte, nem as conspirações do ódio,
nem a visão roinaz das feras, e, quando, peor do que as fe
ras, fremiam as paixões humanas, e, quando maior do que
as tormentas estrujiam minazes as guerras intestinas no
drama das lutas fratricidas, era ainda Anchieta que paira
va .como uma visão dulcíssima de paz e conseguia, Senhores
Constituintes, que o Brasil se poupasse dos primeiros due-

. los coletivos, dos primeiros gastos e energia, que iriam com
prometer o futuro da Nacionalidade.

Assim, resumindo as minhas considerações, peço a esta
Assembléia que, aprovando o meu requerimento e entregan-

\
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do-se a um instante de silêncio e de meditação;' pense tam
bém naquelas palavras fulgurantes de Joaquim Nabuco, fi
gura insígne de apôstolo das nossas liberdades, que dizia,
com lógica profunda e com argumentação indestrutível, que
se não podia deslocar Anchieta ao ambiente moral da Com
panhia de Jesús, em que se formou, em que viveu, em que
se santificou. Acrescentava, Sr. Presidente, o inolvidável
Nabuco, com sobras de razão, que a glorifica,ção de Anchieta
era, antes de tudo, o reconhecimento de nossas origens cató
licas e a renovação do bãtismo nacional.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é abraçado.)

O Sr. Acúrcio Tôrres - Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Acúrcio Tôrres (Para encaminhar a :votação,

lê o seguinte discurso:) - Sr. Presidente, muito pouco tenho
a dizer do muito que deveria falar sôbre a data de hoje, por
quê, para falar de Anchieta e sua obra, necessário se torna
riam rrmitos dias, visto que a história de sua vida, no Brasil,
sabemos quando começou, mas jámaís saberemos quando
terminará.

Ela, é tão grande quanto o Brasil; ela é o resumo da
história do nosso P-ovo; ela se eternizará com ,o Brasil, per
quê éJ essência da sua pr6pria história, da história desse
Brasil, que será sempre e sempre eterno.

Como católico, sinto a minha alma tão alegre quanto
êsse dia que Deus nos proporcionou - para que celebrasse
mos, aquí, falando desta tribuna ao Brasil que êle tanto
amou - da figura de quem tanto fez e onde para sempre
descançou, no 4° centenário do nascimento dêsse que, den
tro em pouco será, por certo, o primeiro Santo do Brasil,
pois que, conhecedor qtle foi e que é do valor da nossa gente
e da fertilidade da nossa terra, velará, todo o sempre, pelos
destinos da nossa Pátria, Pátria de seus sonhos, de seus so
frimentos, de sua gl6ria, de sua santificação.

Andou acertadamente, Sr. Presidente, a bancada do he
róico Estado de São Paulo,: apresentando o requerimento
ora em discussão, porquê, Sr. Presidente, o precursor das
bandeiras e o maior de todos os handeirantes foi, inconstes-
tavelmente, José Anchieta.· ': '

Sim, Sr. Presidente, porq1jê enquanto uns penetravam
os sertões, tão s6mente em lJíísca das. pedrarias, os chefia
dos de Anchietr? penetravam, autes êsses mesmos sertões,
mas em busca da gema - a mais preciosa. - qual a do cha
mamento á civilização da alma brasílía e sofredora do sel
vicola. Ulfttito bem.)
; Manda a justi~a invoquemos, também, com toda a ve
neração, o nome de Manuel da Nóbrega. A vida de Anchieta
é o complemento da de Nóbrega; a de Nóbrega é o comple
ment.o da de Anchieta. Em síntese, essas duas vidas se com
pletav:lnl, se l1armoniz:lvam na grande obra de confraterni
zação.

Sr. Presidente, tive a ventura de formar a minha men.
t.alidade de católico e de receber, assim, conscientemente, as
benções de Deus, em uma ermida levantada em uma das lin
das praias da capital do meu Estado, pelo excelso soldado da
Companhia de Jesús, José de Anchieta.

Desde aquela. época - dos dias da minha infancia 
comecei a amar êsse nome e, jâmais pensei, creia V. Ex.,
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que Deus me concedesse tamanha gl6ria. qual a de, no 4°
centenário do nascimento de quem é o maior vulto na his
tória da Pátria, juntar a minha voz ás vozes do Brasil, dês
se Brasil que é, no dia de hoje, sua. própria imagem.

Sr. Presidente, Anchieta morreu como nasceu; e assim
o digo porquê êle morreu como morrem os má.rtires volun
tários, téndo por última morada o seio da terra virgem que
êle sempre amou e como velário as estrelas do nosso fir
mamento.

Como mais uma homenagem á memória de Anchieta.
requeiro faça V, Ex. inserir nos Anais desta Assembléia
os dois erúditos trál>alhos escritos sObre sua vida e sua al
ma. pelos Srs. Afranio Peixoto e Capistrano de Abreu, cons
tantes de' artigos no jornal - O Estado;-,- que envio ã Mesa.
(Muito bem; muito bem. Palmas. O "'orador é 'Vivamente
cumprimentado. )

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos f) requeri
mento n. 2, do Sr. Valdemar Falcão.

Em seguida, é aprovado o referido reque
mento n. 2, do Sr. Valdemar Falcão.

O Sr. Presidente - Convido os Srs. DeplltancR a se
conservarem de pé, em silêncio, durante dois minutos.

A ASSE!.IomLÉIA, ACOMPANHADA PEJ:,AS
PRESENTES NO RECINTO, NAS TRIBUNAS E
CONSERVA-SE DE PÉ, EM SILÊ1mro, DURANTE
NUTOS.

Vem á Mesa a seguinte

PESSÔAS
GALERIAS,
DOIS MI-

DECLAR.:\ÇÃO DE VOTO

S1". Presidente. Srs. Deput.ados - A grannc figuru do
apóstolo do Brasil, José de Anchieta. que durnnte long(l~ anos
viveu na terra em que nnsci. cutequizando com n sua bondade
e civi1izando com ti cruz do Senhor os nalívos da terra do
Espiril.o Sanlo. llle traz a esta tribuna .

•José de Anchieta. filho de J050 de Anchieln. nobre da
EspanlJ3.. e de D. Meneia Diaz Clavijo Llarena. nascido nobre
e rico. estudou em Coimbra e aos 16 nnos entrava para o
Colégio dos .Jesuítas no mesmo lugar. A sua VQc;H:iio para
sérvo do Senhor era manifesl.;'\. dGsde a mais ti'nrn idade.
tanto assim que os seus atos de penitência e de aplicação aos
livros dernm-Ihe um nome respeitado, apontando o Que seria
o seu futuro. Ingressado nn Companhia de Jesus adoee"ll
gravemente e a conselho médico p:tl'tin. em 1530 para o Bt':tsil
como missionário e em busca de melhor clima. desembar:.:an
do nn. Baia a 13 de julho do mC$mo ano. Tratou do;; seus afa,
zeres de missionário e ~prendeu Jogo a lingua índígl~ntl. t~n

do sua saúde restabclecida. como que por encanto.
:No mesmo ano ainda seguiu para S. 'Vicente onde am::i

liou Nóhrega na grande catequese. Prestou ali os mais rele
vantes se"'Yiços não s6 na paz. ensinando e civilizando eolônos

>e gentíos, como na guerru animando os combatentes e abral1
(laudo com o' seu poder misterioso de bondade a furia dos ín
dios inimigos que amea(\uram por várias vezes o domínio
português.
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Foi sagrado padre por f566 na Baía continuando do mes
mo modo os seus afanosos trabalhos em favôr dos brasileiros.

Foi o primeiro naturalista do Brasil, o 10 literáto e tau
maturgo e são famosos os versos de seu extensíssimo poema
á Virgem, pagando a promessa feita, que· escreveu sôbre a
arêia das praias e guardou no cérebro privilegiado.

Mas, o grande apóstolo teria escolhido para seu leito de
morte a terra bemdita do Espírito Santo. Tanto assim que
muito antes de sua morte ainda residindo no Rio de Janeiro,
por volta de 1586, muito doente, dizia aos amigos penalizados
pelos seus sofrimentos, não se entristkcessem porquê só iria
morrer no Espírito Santo, onde era esperado. De fato pouco
tempo~depois era mandado servir na Capitania do Espírito
Santo, ind.Q residir na Aldêia por êle fundada em Beritiba,
hoje pertencente ao Município de Anchieta, nome dado em
sua homenagem e onde ainda se encontram vestígios fortes
de sua passágem. Anchieta, cidade antiquissima, séde do
Município do mesmo nome, como toda cidade do litoral, esLá
em franca decadência. Mas, a igreja construída pelo padre
José de Anchi€ta no cimo de uma colina de onde se divisa um
dos mais belos panoramas que se me tem dado apreciar na
vida, está em ótimas condições de conservação, zelada ainda
hoje pelos padres jesuítas. A mim, como a todos os visitalttes
que por ali passam, é dada a felicidade da visita á cela em
que morou o grande apóstolo e em a qual exalou o ultimo
suspiro'.

Pequenino quarto rústico de pouco mais de 4m2., sem ar,
com PQuquissima luz, onde o ambiente nos dá a impressão ní
tida dos sacrifícios que a si mesmo se impunha a par das
preces fervorosas e contínuas que fazia, que lhe deram tanto
merecimento perante Deus todo poderoso, nos diz bem da
vida terrena levada pelo grande Santo.

Viveu aí alguns anos, prestando aos índios que ~stimava
mais do que os pr6prios patrícios, como se deduz de documen
tos por êle mesmo escritos, os mais elevados e relevantes ser
vi~os ensinando-lhes a religião, a lêr, a trabalhar e os prin
cípios da moral sã do Cristianismo. Em 1591, se retirou para
a Baía e S. 'Vicente a mandado da Congregação e em 1594 já
bastante alquebrado era conduzido ao posto de Diretor do 00
legio de Vitória e das residências. Várias vezes s.alvo11 a Ca
pitama dos choques com o gentio ou com os piratas e invaso
res estrangeiros como fez em S. Vicente e na Baía. Tempos
depois, mais pelo seu estado de saúde deixava o Colegio e o
seu posto voltando a BerITJi)a com o contentamento extremo
dos índios e dos colonos. Aí, foi peorando a sua saúd~ até
que a 9 de Junho de 1597 exalava o último suspiro 1>ronunci
ando os nomes de Jesus e :Ml;lria e co.m a· calma de quem
adormecia sereno no leito dos justos.

Deram-lhe sepultura em Vitória na Igre,ia de S. Tfiago,
depois de 2 dias de viagem sôbre os hombros dos índios e co

·lonos, cumprindo-se a sua professia de anos antes. Seus des
pojos aí estiveram até 1611 quando os transportaram ao Co
legio da Baía.

Dizem que foram alguns ossos seus distribuidos por vá
rios lugares inclusive Roma e Portugal e que ainda existem al
gumas vertebras e falsas costelas no túmulo erigido no centro
do Palácio do Govêrno em Vitória, parte da antiga Igreja de
S. Tiago. :E difícil de se acreditar, pois, é sabido que a Com
panhia de Jesus, conhecedora dos grandes méritos do seu



- 525-

inolvidável Sant.o, porfiou sempre avaramente guardar a pre
ciosa relíquia constituida dos restos mortais de Anchieta.

Assim, Sr. Presidente, prestando esta modesta homena
gem áquele que tanto trabalhou em favôr dos nossos ante
passados, cujos benefícios nós ainda estamos recebendo, nada
mais fazemos do que deixar para a lembrança dos vindouros
gravadas nas plaglnu! da. história a nossa admiração, a nossa
gratidão, n nOl.lllU venera<:ã.o pelo grande Santo do Brasil. ]i;
terminando trnn~crevo aqui os versos de D. Aquino Correia.
o poeta-bispo, tmn1Jém humilde. servidor do Senhor, e que
dizem mais do quo tudo o que tenho falado:

.. Aqul nCl!/tll terra mimosa e sagrada,
roi. flue tA. alma gentil quis a Deus entregar
O aptiNlol{J auda: da floresta assombrada
O a,zuélico poeta das praias do mar."

Sala das Sessõc5, 19 de Març() de 1934. - Carlos Lin
demberu.

Vem á Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro sejam transcritos nos Anais da Assembléia,
os artigos escrJtos pelos Srs. Afranio Peixoto e Capistrano
de Abreu, sObre a vida e obra de José de Anchieta, publi
cados no Jornal do O Estado, de Nitéroi, em sua edição de
i7 do corrente.

SIllII. d'llll Se'8õCS, 19 de Março de 1934. - Acúrcio T()r
rea.

o Sr. PIt••ld'Ja" - Vou submeter a votos o requerimento
n. 3, do Sr. Acórclo Tôrres.

Em seguida, é aprovado o requerimento n. 3,
do Sr. Âcúrcio TOrres. (1)

O Ir. Pr..icl.Dta - Acha-se ainda sôbre a mesa e vou
submelel' a volulI o seguinte

REQUERIMENTO

N.4

Exmo. Sr. Pl'csidente da Assembléia Nacional Consti-
tuinte: -;

Requeremoll que figure nos Anais desta Assembléia, em
homenagem â memória do precursor da nacionalidade, a
conferência de Joaquim Nabuco, pronunciada no terceiro
centenário da lua morté~

Sala das 8esIIOes, 19 de Março:de 1'934. - Ba'rreto Oam
pello. - Ald" Sampaio. ,.... Arruda Falcão. - Arnaldo Bas
tos. - Simi1e, B4f'bo.a, - Souto Filho. - Arruda Camat'Q.. 
Agamenon JlngalhiJe•• - "E. Tei:J:eira Leite. - Augusto Ca-
valcanti. - Luis Cedro. - José de Sá. .,\

O Sr. Barmo C••}»elo - Peço a palavra.,
'~

O Sr. Prel1clnta - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.

(1) V. Anne:.eo8 dos Annaes da A. N. Constituinte. iO
volume.
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o Sr. Barreto Campelo (Para enCaminhar a v()taçãa) '
Sr. Presidente e Srs. Constituintes, a Ba.nea.da do Estado de
Pernambuco requereu que se·· inserisse nos anais desta me
morável Assembléia a notável conferência pronunciada por
Joaquim Nabuco no 3 0 Centenário da morte do Apóstolo do
Brasil - o venerável Padre "'.José de Anchieta.

A nossa intenção, 61's. Deputados, é que a maior de todas
as nossas vozes, a mais humana e .sentimental e, siniulta- =
neamente, a mais racional e culta de todas as nossas vozes
- a de Joaquim Nabuco, o homem mais completo da nossa
gente, e taIllbém, um dos vultos representativos e expoentes
da Pátria, a voz de J-oaquim Nabuco, repito, dissesse do
grande apóstolo do Brasil aquilo que nós outros, com a nossa
palavra pobre e chan, de certo não poderíamos dizer.

Não s6 POI' isso requeremos, 61'S. Deputados a incorpo
racão daquela conferência. Solidarizando, nos Anais desta
augusta Assembléia, Joaquim Nabuco com o Padre José de
Ancbieta, queremos ainda reatar, num fio só mais que os
dois gl'andes homens, oS vínculos predominantes <ia História
Brasileira - os traços da religião e da liberdade.

Assim como a palavra de Joaquim Nabuco foi a· grande
trombeta que em todos os recantos do Brasil clamou pela
redenção do ébano humano vindo da África, José de An
chieta, o apóstolo, o pregador, o mestre, foi, palmo a palmo,
pedra a pedra, o precursor da Nacionalidade Brasileira (Mm
to bem), clamando ~ambém, sem cessar, contra a cobiça e a.
rapina dos colonos, contra a tolerancia das autoridades e o
desprezo da metrópole, para que o bronze americano não
fosse reduzido á escravidão.

Assim. ligar Joaquim Nabuco a José de Anchieta nos
Anais desta Constituinte tem pr,ofunda significação de liber
dade!

Senhores Deputados! Não nos iludamos, não ouçamos
palavras sem motivos a que se reportem. A liberdade no
Brasil, a liberdade da nossa gente, pelo menos de grande
parte da gente brasileira, é quasi toda devida á doutrina e
ao trabalho do padre católico, (Muito bem).

Quando os sábios e as academias do Mundo !'le· calavam
sôbre o índio, que nem sequer ch'egava a gozar da categoria
e do conceito de gente, foi da gloriosa Universidade de 6a
lamanca que o Padre clamou para assentar indestt'uctivel
mente que os índios das Américas tinham direito á condi
ção humana, faziam parte da Humanidade. Foi a primeira
voz que, no Mundo, proclamou êsse conceito, hoje elementar.

O trabalho do Padre Anchieta, a nobrezà dos seus sa
crifícios, dia a dia consumados nestas inóspitas regiões, sa
crifícios verdadeiramente sobrehumanos, consolidaram, aqui,
prãticamente, a memorável atitude de. Salamanca.
. Nessas condições, Joaquim. Nabuco, O expoente da liber
tação dos escravos ·africanos, falando, nos Ana~s desta. egré
gia Constituinte, com aquêle seu ac~nto inatmgfvel, sôbre
o outro apóstolo dos escravos indígenas. do Brasil, reata o
traco predominante da; religião, que é o .c~mento da.nossa
nacionalidade e o da llberdade, que é a feIl;ao predommante
do nosso caráter. (Palmas. Muito bem. O orador é vivamen-
te cumprimentado.) .

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o requeri
mento n.' 4, do Sr. Barreto Campelo e outros.

É "aprovado o l'equerimento Do 4, do Sr. Bar
reto Campelo e outros.
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O Sr. Presidente - Vai-se passar, de -acôrdo com oRe:..
gimento, á Ordem do dia. (Pausa.)

Comparecem mais os Srs.:

,M'ário Caiado, Cunha Moelo, Mário Chermont, Leandro·
Pinheiro, .Joaquim Magalhães, Carlos Reis, Hugo Napoleão,
Pires Gaioso, Luiz Sucupira, Leão Sampaio, Figueiredo Ro
drigues, ,Silva Leal, :Martins Veras, Ferreira ·de Sousa, Irenêo
Joffily, Pereira Lira, João Alberto, ;Luiz Cedro, José Sá, Osório
Borba, Humberto Moura, Valente de Lima, Sampaio Costa,
Augusto Leite, Marques dos Reis, ·Clemente Marianí, Maga
lhães Neto, Artur Neiva, Edgar Sanches, Leôncio Galrão, Gi
leno Amado, Aloísio Filho, Francisco Rocha, Paulo Filho,
Arnold Silva, Carlos Lindenberg, Jones Rocha, Miguel Couto,
João Guimarães, César Tinoco, Oscar Weinschenck, José
Eduardo, Gwyer de Azevedo, Fábio Sodré, Melo Franco, José
Braz, Pedro Aleixo, Negrão de Lima~ Gabriel Passos, Del
fim Moreira, Odilon Braga, Clemente Medrado, Cristiano Ma
chado, Policarpo Viotti, Valdomir() Magalhães, Belmiro de
Medeiros, Almeida Camargo, Zoroastro Gouveia, Cincinato
Braga, Henrique Bayma, João Vilasboas, Francisco Vilanova,
Plínio Tourinho, Idálio Sardemberg, Adolfo Konder, Simões
Lopes, M,aurício Cardoso, Anes Dias, Frederico Wolfenbutell,
Demétrio Xavier, Ascanio Tubino, Raul Bittencourt, Acir
Medeiros, Edwald Possolo, Mário Manhães, Milton Carvalho.
Augusto Corsino, João Pinheiro, Euvaldo Lodi, Oliveira Pas
sos, Daví Meinicke, Abelardo Marinho, Morais Paiva (83).

Deixam de comparecer os Srs.:

Pacheco de Oliveira, Veiga Cabral, Moura Carvalho,
Agenor Monte, Freire de Andrade, Jeová Mota, Veloso Bor-.
ges, Herectiano Zenaide, Solano da Cunha, Mário Domin
gues, Deodato Maia, Homero Pires, Manuel Novais, Negrei
ros Falcão, Lauro Santos, Rui Santiago, Amaral Peixoto,
Sampaio Correia, Pereira Carneiro, Olegário Mariano, Raul
Fernandes, Alípio CostalIat, Ribeiro Junqueira, Adélio Ma
ciel, Pandiá Cal6geras, José Alkmim, João Penido, Aleixo
Paraguassú, Bueno Brandão, José Carlos, Rodrigues Alves,
Vergueiro César, Guarací Silveira, Carlota Queiroz, Abreu
Sodré, Cardoso de. Moelo Neto, Lacerda Pinto, Adroaldo da
Costa, Cunha VasConcelos, Ferreira Neto, Gilbert Gabeira,
João Vitáca, Armando Laydner, Valter James Gosling, Gastão
de Brito, Roberto Simonsen, Leví Carneiro (47.)

ORDEM DO DIA

4

Continuação da discussão do proj(}to n. i-A, de 1934.
(Substitutivo Constitucional _"",5:lo Ses~ãQ.)

o Sr. Presidente - Entra em discussão o projeto•

.Vêm á Mesa.. são apoiadas e enviadas á
Commissão Constituicional, as emendas de ns. 8
a 91.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Abelardo Ma
rinho, primeiro orador da Sessão de hoje.

O 81". Abelardo Marinho - Sr. Presidente, prevaleço
me da faculdade que me concede o Regimento, de apreciar
no seU conjunto o substitutivo ao ·Anteprojeto ConstitUcionaJ.

Em meia hora, evidentemente, não poderâ qualquer dos
Srs. Deputados, mesmo os mais cultos e os mais familia
rizados com' a tribuna, examinar, no seu todo, o referido
substitutivo. Isso implica em dizer que cada um dos Senho
res Deputados se deverá cmgir a pontos determinados do
projeto, áqueles que naturalmente lhe parecerem mais im
portantes, ou que, por circunstancias especiais. devam
merecer de sua l>al'te detida análise.

Certo, pela natureza do meu mllndato, .pela atuação que
venho tendo nesta Casa, as minhas palavras já deixam per
ceber que haverei de subordinar as minhas eonsideracões
ao capitulo do Poder Legislativo. E, a propósito, não poderei
deixar de me referir aos debates aqui travados em tôrno do
sistema representativo, nas duas modalidades que têm sido
praticadas em nosso País, e que ainda se aconselham, uma e
outra, disputando-se seus préconizadores, a palma de melhor
para cada uma delas.

Quero aludir ao parlamentarismo e ao presidencialismo.
A discussão foi ampla neste recinto. Nela se empenha

ram os mais autorizados e eruditos dos nossos colegas espe
cializados no assunto. E entretanto, da digressão que fize
ram, uns e outros, a conclusão a que se pode chegar. a que
chegarão de certo todos aqueles que não tenham um ponto
de vista firmado' ou que não tenham juízo preconcebido
sõbre a matéria, é a de que, no Brasil, comparável ao fra
casso do presidencialismo, s6 mesmo o fracasso do parlamen
tarismo em nosso País •

O SR. AGAMENON DE MAGALH.:\.ES - É um êrro de obser
vação histórica.

O SR. ABELARDO MARINHO - Ora, Sr. Presidente.
salvo melhor juízo, perderam-se os nossos colegas em pro
curar as causas do fracasso do parlamentarismo e do fra
casso do presidencialismo.

Aparteia o nobre leader ào parJamentarismonesta Casa
o ilustre Deputado Sr. Agamenon Magalhães, a quem,
desde os tempos acadêmicos, me ligam laços da mais
sincera e espontanea simpatia, de que isso é um êrI'o de
observação. .

O SR. ÂGA.:MENON DE MAGALHÃES - Simpatia. recíproca.
O SR. ABELARDO MARlNHO - Não poderia eu. no

entanto, apresentar contra o parlamentarismo testemunho
mais autorizado do que o daquele homem erudito e sábio,
governante prudente e iluminado, que, na hora do embar
que para o exílio, o condenou, dizendo, numa única quei,xa
talvez contra a política do pais, que passãra 50 anos acar
regar maus governos. Quero referir-me ao monarca
Pedro n.

O Sa. ÂGAMENON DE MAGALHÃES - Entretanto, o que a
história demonstra é que, se·· a prática do parlamentarismo.
no Império, não foi perfeita, foi ,devida ao excesso de poder
moderador, de modo que o testemunho de Pedro II. aí. é
suspeito.
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O SR. ABELARDO MARINHO - Não faltará também
quem diga que o fracasso do presidencialismo deve ser
atribuído, unicamente, ao Congresso .Nacional da Repú
blica de 1889. Aliás, entre outros o Sr. Oliveira Viana, no
"Ocaso do Império", acha que o poder Ressoai do Imperado!."
s;e exercia sob!,etudo porquê o sistema. parlamentar não
funcionava como deveria. .

Reatando, porém, o fio de minhas considerações, pare
ce-me, salvo melhor juízo, que erraram os nossos colegas
ou que foram inspirados, quando procuraram achar a causa
do insucesso dêsses dois sistemas de govêrno na Constitui
ção do Império e da República e no defeito dos homens.

A mim me parece que um e outro sistema teriam dado
resultado, se se houvesse realizado no Brasil, em sua pu
reza, o sistema representativo.

Dever-5e-ia apurar, a meu vêr, por que não se conse
guiu realizar o sistema representativo em nosso Pais.

O parlamentarismo seria govêrno de opinião; a opinião
se exerceria sôbre o parlamento e o govêrno teria sempre
de obedecer a essa opinião. Isso nunca sucedeu no Brasil
e não tem sucedido em parte alguma.•'Ünda agora, um ga
binete novo, apresentado ao parlamento francês, com for
midável maioria em seu apôio, determinou um movimento
armado, para que cedesse o lugar a outro que, pelo menos,
pudesse transigir e representasse mais aproximadâmente a
opinião pública francesa, naquele momento.

O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - :Ê ainda a história
que está contra a observação de V. Ex. No Império, a eleição
direta e a abolição foram conquistas da opinião pública bra
sileira e, na Franca, a última crise documenta· que as ca
maras, os governos ou os gabitletes conf.ra a opinião não
se mantém.

O SR. ABELARDO MARINHO - O Sr. Oliveira Viana,
no "Idealismo da Constituição", mostra como, DOS grandes
lastos ela no::;sa. nlSlQl"la., a. opInIão pública :,,, eXt"rc~ extra,
parlamentarmente. S. Ex. atribue a abdicação de Pedro l
atribue a maioridade. a abolição e. mesmo. a enlrada do
Brasil na guerra européa, á manifestação extra-parlamentar,
á manifestação extra-eleitoral da opinião pública. Creio.
portanto, que, se elTo na minha observação. erro em compa
nhia de observactol' mais autorizado e menos contestável do
que eu.

O SR. AGA..~:ENON DE MAGALHÃES - V # Ex. está reafir
mando o fato de que a democracia é o govêruo de opinião e'
que êsse govêrno só se exerce no sistema parlamen tar.

O SR.. ABELARDO MARINHC - Se se exerce extra
pal'lamentarmente, se se exerce pelos órgãos de opinião.
pelas classes organizadas, evidentemente não é por fôrça
do sistema parlamentar.

O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - V. Ex. quer separar
a Camara' - órgão atento da opinião - dos demais órgãos
dess~ opinião, o que não é possível.

O SR. ABELARDO MARINHO - O sistema parlamentar
é o que estou apreciando no momento. O influxo da opinião
sôbre os governos acho que se deve exercer. mas não é im
prescindfveI no sistema parlamentar.

Para tranquilizar o nobre colega. direi que apenas e de
passagem estou tocando no assunto, até porquê não me
VOLUME XI 34
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abalançaria, absolutamente, a discutir o parlamentarismo.
Não 'acredito nem num nem noutro sistema; acho êsses re
gimes perfeitamente equivalentes, como natureza e quaJi.
dade.

Quanto ao nosso presidencialismo, que fracassou tam
bém., não poderia invocar opinião tão autorizada quanto a
de Pedro II, testemunha íntima, contínua., de 50 anos de
govêrno; mas invoco o testemunho de toda esta Assembléia,
de toda a geração presente, que conhece muito hemo fra
casso retumbante do presidencialismo entre nós.

O SR.. AGAM:ENON MAGALHÃES -.- Nesse ponto, apoiado.
O SR. ABELARDO MARINHO - Quem atentar para

nossa Constituição de 91 -verá que nosso sistema era mais
congressualista do que presidencialista. A. Lei Magna dava
ao Legislativo atribuicões capitais: a de votar as leis, acres-

.cida da faculdade de promulgá-las, rejeitando o veto do
executivo; a de reconhecer, soberanamente, os poderes d09
próprios· membros e os do chefe do Executivo; a de apro
var, de modo decisivo, as nomeações para Ministros do
Supremo Tribunal; a de processar Deputados, Senadores,
o Presidente da República e os membros da Suprema Côrte.
Tais atribuições dotavam o Legislatiyo de tanta fôrça que,
se não ocorressem outras circunstancias decorrentes de
grandes lacunas da Constituição, seria de crer que, atrav~s

do Congresso, a opinião pública houvesse norteado de me
lhor forma o presidencialismo inaugurado em 91.

A falência dos dois regimes, porém, a meu ver - já o
disse - está na falência do sistema representativo entre
nós. E por que não se realiza o sistema representativo no
Brasil? Devemos procurar as causas primeiras.

O eleitorado, foute primordial da representação, é do
minado, desde a primeira eleição que se procedeu no Bra
sil, pelo espírito de eaciquismo. A.. mentalidade eleitoral é
apenas essa. Pequeno .número, número muito restrito do
nosso eleitorado, vota por civismo; a grande maioria vota
por displicência, vota por interêsse material e vota por sen
timentalismo.

,O SR. ÂGAMENO:N DE MAGALE:ÃEs - lIá uma grande maio-
ria que se abstém. .

O SR. ABELARDO MARIl\'JiO - E como se terá esta
belecido esta mentalidade? de modo muito simples. Não
querendo repetir mais uma vez as palavra~ .lo nosso emi
nente colega, Sr. Domingos- 'Velasco, que fez um estudo au
torizado e aprofundado sôbre o assunto, desta tribuna, nem
as do Sr. Oliveira Viana - aliás, citado por êle - quero
mostrar suscintamente a gênese dessa mentalidade.

O sertanejo, o eleitor das cidades e dos campos não tem
quem o socorra em suas necessidades, não tem quem de
fenda seus interêsses mais legítimos; e, então, recorre ás in
dividualidades que, nos municípios ou nas grandes cidades,
estão em condições, pelo apÓio que recebe dos poderes pü
blicos, dos chefes estaduais e federais, de prestar-lhe êssa
amparo. Refiro-me ao chefete político local e ao cabo elei
toral.

Ora, a satisfacão dos interêsses, das necessidades dêss9.S
eleitores é feita como um favor; :fica o eleitor como devedor
do cabo eleitoral e do chefete politico. e o momento que en
contra para sua dívida, para retribuir o favor. é o da
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eleição.E. assim. dando uma prova de caráter - ao contrá
rio do que já se tem dito daqui. que é preciso decretar que
todo brasileiro tenha caráter - dando prova de caráter.
como de lealdade, acima de qualquer suspeita. o eleitor,
honrando o compromisso assumido. paga corretamente lJ
sua divida, depositando na urna os nomes daqueles que seu
chefete político ou cabo eleitoral indicou.

Forma-se. assim o ciclo elementar do sistema eleitoraL
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Aliás, os cabos eleito

rais existem também nas grandes capitais; não é só no in
terior.

,c O Sa. LEMGRUBER. FILHO - Só no Paraíso. talvez. não
ex:stam.

O SR. ABELARDO M.ARINHO - Já disse isso. não há um
minuto. Sómente um deliquio da atenção do nobre Deputado.
Sr. Agamenon Magalhães. explica o aparte de S. Ex.

'Ü SR. PRADO KELLY - E note-se que, em uma população
de 40 milhões de habitantes, s6 'Votaram, na última eleicão,
um milhão e duzentos mil - segundo o câlculo do Tribunal
Eleitoral.

O SR. ABELARDO MARINHO -. Referi isso no discurso
que fiz. desta tribuna, há poucos dias.

O SR. LEM:GRUBER FILHO - O alistamento não permiti0
o comparecimento de maior número de eleitores.

O SR. ABELARDO MARINHO - Lamento dispOr apenas
de 30 minguados minutos para o meu discurso. Outras fos
sem as condições, nada me seria mais agradável do que dis
cutir amplamente com os nobres colegas que me honram
com os seus apartes.

Dizia eu: é assim que se forma o primeiro circulo elei
toral. :No centro está o cabo eleitoral, seja de pequena en
vergadura ou de grande estilo, das 'Vilas do interior ou da Ca
pital da República - mas, em todo caso, cabo eleitoral in
culto e sem civismo. No centro está êle, ligado a cada ele
mento que constitue o ciclo, mas ligaclo diretamente; não há
entendimento entre os elementos da periféria; não se ofere
cem situações que permitam debate entre os elementos que
constituem o circulo.

O resultado é que o cabo eleitoral ou chefete polftico im
põe sua vontade a um grande número de cidadãos, e, assim,
o voto que êsses cidadãos levam ás urnas representa apenas
a decisão do cabo eleitoral.

Essa a gênese da mentalidade. já referida por mim em
rliscurso anterior, e que, a meu vêr, foi a causa do fracasso
do sistema representativo em nosso País-no parlamentaris
mo do Império e no presidencialismo da República.

Ora, com um grupo de companheiros de lutas, procura
mos encontrar uma formula que melhorasse essa mentalidad<'.
que permitisse a libertação do eleitor da tutéla indesejável
do cabo eleitoral ou do'chefete' político. E a nós ocorreu ado
tar o sufrágio corporativo em base democrática, processan
do-se de baixo para cima. Nesse sentido apresentamos emen
das ao anteprojeto constitucional e me permito\ lêr alguns
trechos da justificação com que fundamentámos a mais im-
portante delas. .

"A falência do sistema representativo, no Brasil, consti
tue um fato not6rio, que ninguém contestará de bOa fé.
Inuteis foram todas as leis elaboradas no sentido de reali
zar o sufrágio universal. Corrigiram-se, é verdade, certos
aspectos exteriores do voto, mas os atributos intrínsecos têm
continuado os mesmos. Na nossa terra, apenas uma mino-
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ria. dp tono insümificante. ao exercer o direito de voto, fá-lo
imbuida do verdadeiro civismo. O voto tem sido uma pun
gente expressão de inconciência cívIca, inspirado na dis
pliscencia. na. pusilanimidade, no interesse material e no
sentimentalismo, neste compreendidos. naturalmente, a ami
zade, a paixão e a exaltação política.

A quasi totalidade da massa votante gravita em torno do
eabo eleitoral, seja êste de grande estilo ou de pequena en
vergadura.

Assim o é nos centros mais cultos, nas capitais e nas
grandes cidades e assim se verifica nas vilas, nas aldeias e nas
zonas rurais ...

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 essência, as coisas se passem. no Rio de
Janeiro, de fórma diferente ou menos desairosa.

~sse estado de coisas que domina no Brasil há mais de
um século, cujas raizes penetram fundo no seio da massa,
de que vive :~,:-se nutre o industrialismo político.

Será admissivel que á extirpacão de tal mentalidade se
jam suficientes apenas leis que visem realizar o sufrágio
universal?

Não! dizemos com firmeza.
Ê preciso desviar da rotina secular, dos hábitos invete

rados a massa ,,·otante. É preciso dispor, sob feicão acentua
dametne nova, as unidades constitutivas do eleitorado. É
preciso crear, para os cidadãos, condições que lhes permi
tam conhecer seus verdadeiros interesses; pleitear, direta
mente, a justa satisfação dos mesmos; e ter conciêncía do
seu pr6prio valor e da sua própria fÔrça.

Isso feito, dariamos uma demonstração prática e convin
cente de quanto são prescindíveis o "cabo" eleitoral, o "co
ronel" e o industrial da politica•••

Ora, nas eleições votam, promiscuamente, pessoas que
exercem profissões as m9-is diversas 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.

Na votação promíscua eomparecem, portanto, pessoa.s das
mais variadas profissões, ligacas ao& cabos eleitorais e pelos
mesmos orientadas. .

.Essas pessoas, em regra, devem votar no candicato QUe
lhes inspirou o sentimento,- ou a displicência ou o interesse,
ou que lhes indicou o "cabo", candidato a quem, muitas ve
zes, nada lhes prenda e de quem apenas sabem o nome.

Se. porém. em vez da promiscuidade na votação, acima
exposta, sómente a pessoas de uma mesma profissão fosse
dado votar em tal ou qllal colégio, isto é, se os colégios elei
torais se constituisscm de acOrdo con: as profissões dos
eleitores, sobreviria séria (Jesorganizncão na aparelhagem
dos cabos eleitorais. E se, além disso, essas pessoas só pu
dessem eleger alguém que exercesse a mesma profissão que
elas, então desapareceria. a rêde de interesses, que ligam en
tre si o industrial da política, o cabo e o eleitor sem civismo.

O eleitorado votante, na sua composição elementar, con
tinuava o mesmo, mas a sua mentalidade, livre de tutela e
da deturpação já referidllS, fatalmente evoluiria para con
dição melhor.

E, por outro lado. haveria, para os votantes, muito mais
probabilidades de melhor conhecer o seu candidato, mem
bros da mesma profissão que são uns e outros.
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Estaria instituida. em consequência, a representação po
lítica das profissões. O ideal seria que cada profissão. ele
gesse sua deputação, ma3, compreende-se, isso não será pos
sível: o legislativo viria a ter muitas centenas de mem
bros, o que não convém por motivos vários.

A solução é reunir. em circulo~ de profissões afins, os
que trabalham e produzem.

Na formação material desses circulos e, de um modo
geral, seriam levadas em conta, em primeiro lugar, 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 activi
dades poderiam ser distribuídas em círculos, apresentamos o
quadro seguinte:

Circulos de profissões afins

I - Agricultura, criação e atividades similares e co-
nexas:

1.° Atividades agrárias relativas ao café.
2.° Atividades agrárias relativas á cana de açucaro
3.0 Atividades agrárias relativas á borracha.
4.° Atividades agrárias relativas á herva-mate.
5.0 Atividades agrárias relativas ao cacau.
6.° Atividades agrárias relativas ao algodão.
7.0 Atividades agrárias relativas ao fumo.
8.0 Atividades agrárias relativas aos cereais.
9.° Atividades agrárias relativas á madeira.

10.° Atividades agrárias relativas a sementes oleaginosas.
11.0 Atividades agrárias relativas á mandioca.
1.2.0 Atividades agrárias relativas á fruticultura.
13.0 Atividades não agrárias compreendidas nos itens ante-

riores. ,_IH.o Atividades relativas á avicultura. ~.
i5.o Atividades relativas á pecuaria. -~
1.6.0 Atividades relativas á piscicultura, pesca e caça.
i 7.0 Atividades relativas á criação, não compreendidas nos
. itens anteriores.

TI - Indústria:
1.8.0 Indústria de construcões imobiliárias.
19.0 Indústrias de construções relativas a transportes terres-

tres, marítimos, fluviais e aéreos.
20.0 Indústrias de mobiliários.
21.0 Indústrias de vidro e ceramica.
22.0 Indústrias de vestuário e toucador.·
23.0 Indústria metalurgica.
24.0 Indústrias químicas.
25.0 Indústrins textis .

Q6.o Indústrias concernentes á alimentacão.
27.0 Indústrias extrativas.
28.° Indústrias relativas ás necessidades coletivas (gas, luz,

fôrça, água, esgotos, telégrafos, telefones. rádio, cor-,
reios. etc., quando em mãos particulares) • ,

29.0 Indústrias relativas âs necessidades sanitárias e cultu;.
-rais.

30.0 Indústrias relativas ás necessidades intelectuais e á Por
blicidade.

3i.° Indústrias do fumo.
32.0 Indústrias artísticas.
33.0 Indústrias não especificadas nos grupos anteriores.
34.0 Serviço doméstico (grUPO especial, por analogia).
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m - Comércio.
35." Comércio varejista.

36.0 Comércio atacadista.
37." Comércio exportador.
38.0 Seguros, corretagem, bancos e casas de cambio.

IV - Transportes:
39.0 Transportes terrestres.
40." Transportes marítimos, fluviais e aéreos.

V - Educação e cultura:
41.0 Educação (magistério).
4~." Higiene e Saúde Pública.
43." Letras e artes (escritores, artistas, etc.).
44." Imprensa (jornalistas).
45." Direito.
46." Medicina.
47." Engenharia.
48." Ciências de curso superior.
49." Profissões educacionais e culturais não compreendidas

nos itens anteriores.
VI - Serviço público federal, estadual e municipal:

50." Serviço público militar.
51." Serviço público civil (não incluindo os dois grupos se

guintes) :
52." Serviço público de natureza técnica.
53."Servico público judiciário.

Mas, á formação material dos círculos, deve preceder um
outro critério que .denominaremos "o critério das conveniên
cias nacionais".

Exemplifiquemos. O Brasil precisa intensificar sua
agricultura: prestigiemos as atividades agrárias, dando-Ihes
maior número de círculos de profissões afins. O Povo Bra
sileiro precisa de cultura e saúde pública: façamos o mesma
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."
.-

Devo advertir, aos que me honra·m com a sua esclare
cida atenção, que o número de círçulos póde ser menor 0\1
maior, dependendo da quantidade de cadeiras destinada li
representação profissionalista. Além dos fatores já referi
dos, o da·s conveniências econômicas e culturais do País, as
conexões econômicas, técnicas e de mera finalidade das pro
fissões, é claro que a discriminação dos circulos deve se con
dicionar ao número de lugares á disposiCãó do sufrágio coro:
porativo. É fácil ver que nos círculos relativos á educação 8
cultura, ás industrias e á. agricultura. são possíveis fusões e
desdobraOlentos.

Ora, dentro de uma mesma profissão, há, regra geral,
pessoas na condição de patrões e na de empregados. Há as
suntos profissionais que interessam ou aos patrões ou aos
empregados e há interesses que são da profissão. Quer isto
dizer que, como intérpretes do pensamento da profissão. pa
trões e empregados devem ser ouvidos conjuntamente. Dai
a necessidade de organizar, separadamente, patrões e em
pregados. Assim, no circulo de profissões afins, haverá um
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grupo de empregados e outros de patrões, inteiramente .inde
pendentes entre si. 08da um àesses grUPDS elegerá sua depu
tação.

Quando, porém, por qualquer circunstancia, no circulo
profissional s6 houver pessoas ou na condição de patrões ou
na de empregados, ou, ainda, quando não tiver cabimento tal
distinç~o, como sucede em relação aos funcionãrios Públicos
e, geralmente, 80S profissiona.is libera.is, - nesses casos de
verá o grUpo existente eleger a totalidade da deputação.

Voltemos a colégio eleitoral constituído por profissões.
~ssc colégio, tudo o indica, deve ser a associação profissio
nal, organizada: na :fôrma 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 círculo
de profissões afins se reunirá uma convenção de delegado~
das associações de empregados. e outra das associações de
patrões.

,Diga-se, de passagem, que, quando no circulo houvel."
s6m.ente associações de empregados, ou de patrões, ou de
fUllcionários públicos, ou de liberais, - haverá, apenas, a
cOllvencão correspondente.

A conven~ão municipal eSColherá um delegado qUe com
pal:"ecerá á convenção estadual do m.esmo grupo, para. COIb.
os delegados dos demais municípios, escolher o delegado do
re~pectiyo grUPO e~tadua.l á c()nvenl,{ão federal. A esta ca
bel:"á eleger o deputado do dito grupo.

Figuremos, pal'a esclarecer. um caso, o dos profissi()
mais do oom~rcio vareji~ta. Em cada MUll.icípio, as associa
ções de empregados neSlse comércio, pelos seus delegados,
realizarão a sua cOllvenç~o municipal.

Esta elegerá UJn delegado que. com os delegados do CC)
mércio varejtsta dos demais municípios, reunidos em COI1
vencão estadtlal, elegerão o d€llegado estadual Cios ernpre~
dCls do comél'cio vq,rejista. Os dele~ados do comércio var~
ji%ta dos diversos Estados, em convencã() fed~ral, ~leger~o
o deputado dos empregados do com~rcio varejista do Brasil.
Da me~ma fórma procederão as alilsociações de patrões do
CQmércio varejista.

E assim, mutcztis -mutandis, serão eleitos os deputados
dos demais grupos de profissões afins.

A representação profissional a.ssegurará a elei~ão de
"»eputados }:leIo Brasil inteiro'" e colocad., no Parlamento,
elementos em condições de sobrepor os interêsses gerais do
País ás aspirações excessivas, de caráter regional, por acaso
alimentadas pDr bancadas ou grUj)os de bancadas Função
igualmente moderadora poderiam ainda eJl:ercer os represen
tantes profissionais entre as correntes políticas, eventual
Illente em luta apai:.YDnada no seio da ASSembléia. Além dis
so, a condição de representantes da grande massa trabalha
dora e produtora. que, aliás, são a própria nação, justifica
cabalmente que um terc-o.da Assembléia seja reservada aos
Deputados profissionais."

Presentes, na Assembféia. Deputados do maior núm~o
. possível de atividades profissionais, o legislativo terá infor

mações mais diretas sÔbre as aspiracões, as necessidades e
as condições da maior parte da população; face a face, advo
gados de mterêsses que se clloquem. a Assembléia estará em
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condições de ter uma visão geral dos interêsses da popula
ção e da nacionalidade. E do exame das pretenções, alega
ções e possibilidades, resultará a :média razoável e justa en
tre reivindicações que se opõem reciprocamente.

Proclamamos com entusiasmo as vantagens econômicas,
técnicas e sociais decorrentes da representação profissional.
Mas devemos dizer, com sinceridade,' que a nossa intenção
primordial, ao preconizar essa forma de representação, foi
promover o saneamento da mentalidade e dos costumes elei
torais vigentes no Brasil. E na generosa intenção de evitar
que se fruste tão elevado objetivo, cumpre determinar qua
s6 possa ser mandatário d~s profissões, quem, de maneira
real e efetiva, pertença a uma associação profissional que
faça parte do grupo pelo qual se procede a eleicão. O indus
tl'ial da política não terá interêsse em iIlterferir em outro
grupo profissional além daquele a que êle pertencer.

Não acreditamos que, no Brasil, se consiga realizar o
sistema representativo mediante o sufrágio universal. Se
ria preciso, talvez, uma ação grandemente intensa no sentido
de educar a massa popular. '

Quanto tempo demandaria isso, levando em conta os
nossos sessenta por cento de analfabetos, a descontinuidade
de ação tão característica da nossa inconstancia, além de
fatores geográficos. sociológicos e políticos da nossa terra
e do DvSSO Povo? ,:..

Contudo, é inegável que a nossa gente se deixa embalar
com a miragem sedutora da democracia liberal. E o sufrágio
universal é uma tradição nacional, mesmo fictício e falsea
ào. Convém não perder a noção da realidade brasileira e não
abjurar as tradições do nosso generoso Povo... Conserve
mos a representação popular, teoricamente eleita pelas fÔr
ças politicas, os partidos, os grupos e as correntes de opi
nião.

O SR. LEMGRUBER FILHO - Como teoria, a opinião de
V. Ex. é muito interessante.

O SR. ABELARDO MARINHO - Decerto, V. EA. vai
mostrar como, na prática. venha a ser menos interessan~e •••
(Pausa. )

O SR. LEMGRUBER FILHO - A medida, na prática, é im
possível.

O SR. ABELARDO MARINHO - A afirmativa de V. Ex.
é, sem dúvida. muito respeitável, mas, por ora, é apenas opi
nativa.

Parecerá impossível. Vamos experimentá-la. Impossível
tem sido realizar a democracia, há mais de um século insis
timos nisso e nem sequer partidos já temos no Brasil. ,

O SR. LEMGRUBER FILHO - Em todos os países do mun
do os partidos são mais ou menos iguais.

O SR. ABELARDO MARINHO - Como, porém, Sr. Pre
sidente, de acôrdo com o processo apresentado por n6s, se
poderia corrigir ou melhorar aquela mentalidade eleitoral
a que, faz pouco, me referi ?

Não há muito, falei no amparo que o cabo eleitoral e
o chefe político prestam ao eleitor. em. suas necessidades
mais prementes, justas ou não.

O SR. LEMGRUBER FILHO - Acha V. Ex. que o cabo
eleitoral desaparecerá? -
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O SR. ABELARDO MARINHO - Queira o nobre apar
teante acompanhar o meu racioc'nio e aguardar a conclusão
natural.

O si:p.dicato ou a sociedade profissional tem por função
precípua a defesa dos interêsses de seus membros. É uma
associação, onde os sócios têm direito a que seus interêsses
sejam amparados. Agora, êsse amparo não é prestado como
um favor, mas, ao contrário, apresenta-se como conseqên
cia do cumprimento de um dever, da associação para com
os seus associados. O associado teria. assim. conciência de
seu valor, convencer-se-ia de que eram prescindíveis o cabo
eleitoral e o chefete político. Destarte, emancipado da tutela
de um e de outro, poderia atuar na associação profissional
com plena liberdade; examinar os assuntos, opinar, enfim,
discutir, de igual para igual. Estaria em condições de votar
como melhor lhe parecesse ...

UM SR. DEPUTADO - Irá votar de acôrdo com o cabo
eleitoral, com o chefe político.

O SR. ABELARDO MARINHO - Só por nostalgia do
eito, poderia um associado votar, na sociedade, de acõrdo
com injunções de tais entidades políticas.

O SR. ARR'U'DA FALCÃO - V. Ex. sabe que o eleitor
p6de não ter a nostalgia do eito; mas o senhor de escravo
pode sentir nostalgia do eleitor e voltar a governá-lo.

O SR. ABELAR.DO MARINHO - O ilustre Deputado
não t.erá ouvido o início de meu raciocínio. Tinha-me re
ferido ao sindicato de operáI'ios onde não pode estar o se
nhor de escravos, nem mesmo o simples patrão.

O Sn. CLEMENTE MEDRADO - Se o sindicato não se trans
formasse em cabo eleitoraL ..

O SR. ABELARDO MARINHO - O nobre colega, Sr.
Lemgruber Filho, labora em ~quívoco. :Não condeno o guião,
o leader, o coordenador; sou contra o cabo eleitoral e o che
fete político que exploram essa mentalidade viciosa a que
me venho referindo.

O SR. LEMGRUBER FILHO - Não exploram cousa algü:
ma. É ponto de vista de V. Ex.

O SR. ABELARDO MARINHO - Os guiões e leaders
existem em toda parte, e são necessários. Condeno, pri
meiro, a mentalidade existente e, depois, a exploração dessa
mentalidade, que é pública e notória.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Permita-me um aparte, antes
que V. Ex. prosiga. Para definir bem a -situacão dos sindi
câtos e dos operários em face dos régulosbrasileiros, basta
que se leia o admirável livro "Corumbãs", do escritor patri
cia Armando Fontes.

O SR. ABELARDO MARINHO - Vou tomar conheci
mento dêsse livro. Conheço um outro, do Sr. Napoleão Lo
pes, que é apenas um recheio de êrros de observação e in
justiças.

O SR. CLE~rENTE MEDRADO - V. Ex. permite que com
plete meu pensamento de ainda há pouco?

O SR. ABELARDO MAll.INHO - Sr. Presidente, pe
diria que V. Ex. não contasse o tempo que os nobres co
legas me tomam com seus apartes.

O SR. LEMGRUBER FILHO - Os apartes são um sinal de
apreço a V. Ex. .

\\
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O SR. ABELARDO MARINHO - Agradeço muito.
O SR. CLEMENTE MEDRADO - Estou ouvindo o orador,

com muita atenção. Queria, entretanto, dizer ao nobre Depu
tado que concordo em que, da independência econÔmica e ilus
tração intelectual do eleitor, virá êsse melhoramentó que S.
Ex. julga possível, e que, ainda pelo seu modo de ver, será
atingido por meio do sindicato. Pergunto, agora: o sindicato
não iria substituir o cabo eleitoral? _

O SR. ABELARDO MARL'IHO - Não p6de substituir,
porquê Õ -ãss~ciado comparece em outra situação moral, e
não na situação de quem deve um favor e quer retri
buí-lo, mas sim na. de quem tudo recebe por fôrça de um
direito respeitável.

Sr. Presidente, a Comissão dos 26, neste particular
bem inspirada, manteve o sufrágio corporativo, sob a for
ma de representação das profissões. Ê o que está nos arts.
38 e 39 do substitutivo que ora fazemos por discutir.

Minha presença na tribuna tinha por fim pedir á As
sembléia a manutenção dêsse sufrágio, exatamente nos ter
mos que consta do substitutivo. Entretanto, não me resta
tempo para fundamentar êsse pedido. Sei que se pleiteia a
retirada dessas diretivas, propondo-se que elas fiquem para
a lei ordinária. É uma tática dos antagonistas, dos adver
sários do sufrágio corporativista, que nem ao menos traz
qualquer cunho de originalidade, usada que tem sido .•.

O SR.. LEMGRUBER FILHO - Aliás, isto parte dos pró
prios representantes de classe.

O SR. ABELARDO MARINHO - De alguns, diremos
melhor. V. Ex. sabe que, graças ao péssimo sistema ado
tado para as convenções das eleições dos Deputados profis
sionalistas, isto é, graças ao critério de convenções de classe,
- há Deputados classistas que, solidários com a política
do seu Estado natal, combatem o sufrágio corporativo. Es
tão, portanto, entre os inimigos, a que há pouco me referi.
Os que propugnam as diretivas que devem definir a matéria,
fiquem para a lei ordinária, não são, de forma alguma, dos
que conosco se bateram ou dos que, com o seu apôio sincero,
decidido e patriótico, prestigiaram a idéia da inclusão do
sufrágio profissionalista já nas eleições para a Constituinte.
:tstes continuam na defesa da idéia, tão firmes quanto an
teriormente, dispostos a evitar, custe o que custar, o triunfo
da astúcia, isto é, que pela procrastinação, pela deturpação
da idéia, pela prática ou realização derrotista da mesma,
se venha a desmoralizar o principio do sufrágio corpora
tivo, sob feitio democrático.

Dizia eu, Sr. Presidente, que essa tática: não traz, ao
menos, qualquer cunho de originalidade, porquanto já foi
usada na Alemanha, na Áustria, na Iuguslávia e na Polônia,
com absoluto sucesso. O objetivo é protelar, para que, de·
PO!S, praticamente, nada se faça. ou se desvirtuem os ale
vantados propósitos que nos inspiram. Na Polônia e na Iu
guslávia, se espera, há dez anos, pela regulamentação do
artigo da Constituição que institue a representação eco·
nÔmica.

Nesses países, como no nosso no presente momento, jus
tificou-se a protelação com o argumento especioso de que,
sendo a nova modalidade de representação uma novidade,
era· prudente deixar á lei ordinária a definição da matéria,
porquê poderia o sistema adotado não dar bom resultado 9
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tornal'-se preciso ensaiar outro, o que s6 se poderia fazer
não sendo matéria constitucional. Entretanto, o tempo mos
trou os verdadeiros intuitos dos procrastinadores: modifi
cados o ambiente pelo afastamento de elementos e circuns
taneias que· haviam tornada vitoriosa a idéia, não se hesitou
em. transformá-la em absoluta inutilidade, deformando-a ou
não a pondo em execucão. O pl'imeiro Conselho Econômico
do Reich, mostra-o Bernard Lavergne, teve no seu seio no
táveis individualidades da economia, das finanças e da cul
tura. Trabalhou afanosamente e levou a têrmo admiráveis
trabalhos relativos á economia alemã. Reformas sucessivas
reduziram-no a um órgão inoperante, inútil, quiçá ridículo,
que incidiu no desinterêsse público. .

Mas, Sr.· Presidente, nesses paises inaugurar-se-iam, de
fato, instituições novas e o argumento protelatório apresen
tado, embora insincero, era de moldes a calar no espírito dos
homens de boa fé e prudência excessivas. No nosso caso,
porém, o que se propõe é a adoção do sufrágio corporativo
ou profissionalista ao lado do sufrágio universal. Ora, nos
artigos 38 e 39 do substitutivo estão, apenas, as linhas gerais
que definem êsse suf~ágio, que não podem ser outras. Os
pormenores, as minúcias, como a elaboracão dos círculos, a
organização do eleitorado profissionalista, etc., isso sim, será
matéria de lei ordinária.

Em face disso, parece-nos, o argumento procrastinador
perde muito de oportunidade e mais ainda de procedência
ou cabimento.

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre Deputado que res
tam a S. Ex. apenas cinco minutos.

O SR. ABELARDO MARINHO - Em face da advertên
cia de V. Ex., Sr. Presidente, resumirei as minhas despre
tenciosas considerações. Permito-me proceder á leitura dos
artigos 38 e 39, sem aditar qualquer comentário, para que se
ajuize a razão que me assiste, ao manifestar-me como acabo
de fazer. :

Ar!.. 38. Os Deputados das profissões serão eleitos por
quatro anos, de acõrdo com a lei ordinária, por sufrágio
das associações profissionais.

§ 1°. Para o fim da representação política, das profis
sões, as associações serão classificadas em círculos profis
sionais de acôrdo com as respectivas afinidades e as conve
niências econômicas e culturais do País, conforme pres
crever a lei ordinária.

a) a discriminaCão dos círculos profissionais, inspirar
se-á, sucessivamente, nas conexões Mcnic8;S, econÔmicas ou
de simples finalidade das profissões.

b) a discriminação dos círculos profissionais só poderá
ser modificada pelo voto favorável de dois terços dos mem
bros da Camara dos Representantes.

c) excetuadas as profissões em que tal distinção não
seja possível, em cada círculo profissional haverá dois gru
pos distintos, um das associações patronais, outro das asso-
ciações de empregados. .

.d) os grupos profissionais serão constituídos de dele
~ gados, das assoclacões, eleitos por sufrágio secreto, igUal e

indireto, em graus sucessivos, da associação ao Município,
do Município ao Estado e do ~stado á União.

§ 2°. Nesta- eleição, ninguém poderá exercer o direito de
voto em mais de uma associação profissipnal
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Art. 39. A cada círculo profissional tocará um número
de Deputados divisível por dois.

§ 1°. Cada grupo do círculo profissional elegerá metade
da deputação; quando. porém, só houver um grupo, êste
elegerá a totalidade.

§ 2°. Todos os circulos terão o mesmo número de Depu
tados.

§ 3°. Só poderá ser eleito Deputado das profissões quem
de f6rma real e efetiva, pertença a. umaassocialião profis
sional que faca parte do grupo pelo qual se llrocede a
eleição.

Antes de passar a outra ordem de considerações, pedi
ria a atenção dos meus nobres colegas para a organização
que aí se esboça. O sistema preconisado permite que se
pratique a representação profissional no Município, no
Estado e na União, no limite das possibilidades de cada uma
dessas entidades, uma vez que a elaboração dos círculos se
deverá processar dentro da necessária elasticidade. Sepa
ram-se ainda, como mandam a doutrina e a experiência,
patrões e empregados, a êstes se assegurando um ambiente
em que não possa meàiar quaiquer coação e áqueles se am
parando contra J:LRêso do número, fator inaúmissível em
um sistema dê--representação meramente qualitativo.

Juntamente com a idéia da procrastinação, anda outra,
qual a de fazer constar do texto cDnstitucional, em vez das
linhas mestras, definidoras do sufrágio corporativo, uma re
ferência vaga a representação de "classes", expressões im
precisas e perigosas, pela. multiplicidade de interpretações
que podem autorizar. Que é classe? Tivesse tempo, leria um
artigo do Sr. Maurício de Medeiros e uma entrevista do
Sr. Jos.é Augusto, antigos parlamentares, que ilustrariam o
assunto.

Tem-se assentado restringir a denominação "de
classes"', ao processo em que a escolha dos deputados e
feita, separadamente, por empregados, patroões, profissio
nais livres e funcionários públicos.

Na representação de classe, a escolha dos Deputados se
processaria da seguinte maneira: reune-se uma convenção,
a que comparecem delegados da dita classe, a razão de um
por associação profissional. Essa convenção tem caráter na
cional, isto é, a ela são admitidos delegados de associações
de todo o Bl'3.sil.

O SR. LuIZ SucUPnu - Sómente OS sindicatos reconhe
cidos pelo Govêrno.

O SR. ABELARDO MARINHO - ~sses sindicatos e as
associações que tenham personalidade jurídica. Os delega
dos, ebamados delegados eleitores, por maioria de votos,
elegem os Deputados. Evidentexpente. os Estados de maior
população, de maior desenvolvimento industrial e comercial,
ou agrícola, poderão lev3.r grande vantagem nesse pleito.
Os Estados mais próximos da capital da República ou a esta
ligados por vias de transportes mais rápidos e mais bara
tos serão. também. mais favorecidos. Em discurso ante
rior mostrei o que sucedeu na convenção para escolha dos
Dellutados patronais. Distrito Federal~ Minas Gerais. São
Paulo e Rio Grande tiveram dezeseis das dezesete cadeiras.
Deu-se uma ao Norte. O Estado do Rio de Ja.neiro e n
Paraná. nresenteíz TIa convenção. nilo foram contemplados.
São Paulo, nessa eleição graça! ao número dos seus dele-
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gados-eleitores, tornou victoriosos quatro Deputados que,
- imprevisivelmente, - são contrários á representaQão
profissional, a de classes, etc.. integrados que estão na re
{>resentacão popular do seu Estado.

Sómente essa possibilidade de.· se incentivar o regio
nalismo, - um dos males que afligem o :3rasil - seria
bastante á oondenação da modalidade ....de classes", que. além
disso, fere fundo um dos princípios que inspiraram os pro
pugnadores da idéia profissionalista: a eteirão de Depu
tad().~ pelo Brasil inteiro.

Outra previsão, pÓrém, autoriza, francamente, o fato ora
em apreQo; exatamente os Estados mais populosos, que já
tem uma represent.aéão numericamente. muito superior a da.
maioria dos demais memhros da Federação Brasileira, exa
tamente êsses iriam ter suas hancadas aumentadas. Ora. a
disparidade numérica da~ diferentes bancadas também
contrihuiu para o estado de coisas_que provocou a Revoluf:,ão
Bra~ileira. E oportuna umaâdvertêneia: 11 prévia certeza
de que a vitória eleitoral caberá ás associações dos Estados
mais populosos e próximos da Capital Federal. trará o de
sinte:t'e~se pelo pleito. por parte das sociedades do resto do
Brasil. para as quais, o comparecimento á convenção. pela
distancia e pelo custo do transporte e viagem, .lá constitUe
um eno:t'me sacrifício. Á convenção "patronal não compare
ceu sequer uma associação do Norte!... Teria sido por
isso que o Nort.e s6 teve um Deputado? E o Estado do Rio,
por que não foi contemplado? E o Paraná que mandou um
clelegado da atividade agrária relativa á berva-mate, tão
importante para a economia nacional?

Ê preciso ter em mente, ainda, que a represent.ação
profissional deve ser qualitativa e não quantitativa. Na
representação popular, sim, a massa votante porá a sua ex
pressão numérica.

Não param, porém, aí, os inconvenientes da moda
lidade "de classes"'. Dentro da própria classe, por exem
plo, dentro da classe patronal e da classe de empregados.
temos profissionais do comércio, da agricultura, dos trans
portes e da indústria. São as cbamadas categorias. Ima
gine-se que, em uma convenção de classe, uma categoria
predomine, numericamente, sôbre as demais Ol.l que duas
categorias se coliguem. Em ambas as hipóteses, e"sas ca
tegorias podem açambarcar a totalidade ou a maioria das
cadeiras.

Segundo publicaram os jornais da época, a convenção
patronal de 25 de Julho, elegeu para dezesete lugares: sete
indu~t~iais; cinco comerciantes; dois mi::rtos (industriais e
comerciantes); dois agricultores; um economista. O eco
nomista é o nosso preclaro colega, o erudito Sr. Deputado
Mário Ramos, destacada figura não s6 da brilhante ban
cada -patronal, mas desta Assembléia. S. Ex. é industrial ê
nesse caráter é que foi eleito. Portanto, os industriais ti
veram dez, ou no mínimo, nove das dezesete cadeiras. Os
agricultores. como assinalou, há dias, o nosso respeitável
colIega, o Sr. Deputado Buarque Nazareth, deram apenas
dois, neste País essencialmente agrícola. A categoria dbs
transportes, a-pesar-de representada na convenção, não foi,
.contemplada. E o comércio. muito mais desenvolvido do
que as demais categorias. não teve representação propor
cional ao seu vulto. Da convencão dos empregados,' para
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dezoito lugares foram eleitos seis Deputados pelo comércio
e nem um pelos transportes, classe também importante e
numerosa.

Fora de dúvida, o fulgor e operosidade da nobre repre-
- sentação patronal, e trabalhista, ás quais rendo minha home

nagem, não estão em causa. Mas um sistema que não tem
apôio na doutrina, que não consulta a certas necessidades
políticas do País, que contraria a inspiração dos legionários
da idéia central, que pode dar lugar a injustiça, a iniquidade.
bem como a desvirtuação do princípio e ao respectivo ma
logro, positivamente não se recomenda nem se sustenta.

Uma submOdalidade do sIstema "de classes". é a eleição
por categoria. Nessa, os delegados eleitores. por exemplo, das
associações de empregados da indústria, elegeriam seus
Deputados; o mesmo fariam os delegados das associações de
empregados. do comércio, etc. Os patrões, por sua vez. de
acôrdo com as categorias (indústria, comércio, agricultura,
transportes). elegeriam seus Deputados. As profissões libe
rais e os funcionários públicos seriam também agrupados
em categorias. Manda a justiça dizer que, nessa submodali
dade, os inconvenientes da representação "por classe" mos
tram-se um tanto reduzidos. Contudo, como dentro da cate
goria há grupos distintos, e como a eleição é feita pelo voto
majorativo, há possibilidade de um ou mais grupos, estes
coligados, açambarcarem a totalidade ou a maioria das ca
deiras. Poderia reler o quadro dos círculos profissionais,
que há pouco apresentei; para mostrar quantos grupos po
dem existir, por exemplo, na categoria da indústria e da
agricultura. O tempo, porém. não me permite fazê-lo.

O sufrágio corporati~o,nas bases em que se encontra nos
arts. 38 e 39, do substitutivo, permite a eleição do Depu
tado pelo Brasil todo, e uma distribuição tão equitativa,
quanto possível, das cadeiras, o que não sucede com a eleição
realizada pelos processos de "classes" e de "categoria".

Dentro do grupo de profissões afins, é possível o predo
mínio. não de uma profissã.o, mas da coligação de algumas
delas. O inconveniente apresenta-se, na espécie, muito ate
nuado, sobretudo se levarmos em conta o sistema, no seu
conjunto. Para que uma coligação dessa natureza fizesse vin
gar um candidato a Deputado, seria preciso que na maioria
dos municípios, da maioria dos Estados, ela se tivesse orga
nizado. É um senão, não há dúvida. menor, porém, muito
menor. do que nas outras modalidades. Aliás, para <lfastar
de todo a hipótese, só se fosse possível atribuir. um Depu
tado a cada profissão•••

Ao contrário do processo por classes ou por categorias.
é um sistema seletivo, e, graças á complexidade de sua orga
nização, oferece sólidas garantias contra a intervenção de
"aproveitadores". De fato, para se eleger alguam Deputado
de um "grupo de profissões afins", sará imprescindível que
êsse alguem desfrute da real prestígio, na maioria dos Es
tados, e na maioria dos Municípios de cada um dos Estados
constituitivos dessa maioria.

No sistema corporativo, há distribuição equitativa, há
segurança de se elegerem deputados não regionais, e, sobre
tudo. há a vantagem decorrente da possibilidade de se fazer
em todo o Pais a organizaçã-o profissional.

Já assinalei que é a única modalidade de se aproveitar
a real representação profissional nos Estados e nos Muni
cipios.
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ÊSte sistema deve merecer as preferências da Assem
bléia Constituinte.

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao orador estar terminado
o tempo de que dispunha.

O SR. ABELARDO MARINiiO - E, rematando, já que o
Sr. Presidente me adverte que se acha esgotado o meu tem
po, p~diria fossem mantidos êsses dois artigos, que satisfazem
pe~feitamellte o pensamento e a intenção generosa daqueles
que a todo o tempo propugnaram o sufrágio corporativo,
como meio de corrigir a mentalidade eleitoral já definida.

Não se obstinem os partidários da representação popular
exclusiva; meditem que a emancipação da mentalidade do
cidadão, no convivio da associação, pelos motivos a que já me
referi, repercutirá na escolha da representação popular. E
os políticos que tiverem valor real, que não forem aprovei
tadores, nem industriais da política, manterão seu prestigio.
Não acredito, porém, que -representantes populares da Nação
Brasileira queiram que se prolongue a situal,{ão humilhante
em que temos vivido e não acredito que haja deputados ca
pazes de concordar em que se continue a explorar essa si;..
tuação indigna de um país civilizado.

Era isto, Sr. Presidente, o que desejava dizer á Assem
bléia Constituinte. (Muito bem; muito bem. Palmas. O ora
dor é c'l.tmpTímentado.)

Vêm á Mesa as emendas de ns. 92 a 101.

6

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Morais At\
d1'ade.

O Sr. Morais Andrade - Sr. Presidente. 81's. Consti
tuintes: analisando o Substitutivo apresentado pela Co
missão Constitucional. parer·e-me de todo conveniente tratar
SS. Exas., rapidamente, embora, do ~apíf..ulo referente ao
Conselho Nacional. -

Data venia á ilustre Sub-Comissão Constitucional, data
venia aos Srs. componentes da Comissão Constitucional que
votaram a favor do Substitutivo, parece-me que não pode
passar sem reparo, que não deve passar sem correção êste
capitulo.

Foi alterado ~ompletamente o plano inicial que o Ante
projeto apresentava para formação do que êste chamava o
".conselho Supremó", traduzido, pelo Substitutivo, em "Con
selho Nacional" . Entretanto, 81's. Constituintes, data venia
ainda á ilustre Comissão, parece-me que o Substitutivo
emendou para peor, deformando a idéia inicial que instituia o
Oonselho Supremo como entidade coordenadora das demais,
como orgão refreiador dos abusos.. das erronias, dos enga
nos e demasias dos outros poderes constitucionais.

De fáto, 'Segundo o Substitutivo ora em discussão, o
Conselho Nal'ional se comporá de 10 membros escolhidos
pelo Presidente da República, pelo detentor do Poder Exe
cutivo, que terão o seu mandato por dez anos, soffrerão os im
pedimentos e terão as imunidades relativas aos membros
da Assembléia Naoional. II

Qual a competência atribuida pelo Substitutivo -ªo Con
selho Nacional? Essa competência, Srs. Constituintes, é a
mais variada e a mais compreensiva possivel.

Diz o Substitutivo, em seu artigo 80:
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"Ao Conselho Nacional compete:
i) por proposta do Executivo, ou sem ela, elabo

rar quaisquer projetos de lei, regulamentos, decre
tos ou i~struções. para boa aplicação e execução =da
Constituição e das demais leis".

Que se désse, Srs. Constituintes, - estudamos, desta
cadamente, as letras ou alineas dêsse artigo, em que se des
dobra. essa competência -. que se désse ao Conselho Nacio
nal a competência de apresentar projetos de lei: transeat, é
razoável. Entretanto, conceder a confecção de projetos de re
gulamentos e de decretos, invadindo, intrometendo-se na es
féra exclusiva do Poder Execulivo, tlarece-ro~ demasia exage
rada, desnecessária.

Não compreendo, muito menos que se dê ao Conselho
Nacicnal competência para expedir projetos de instruções
para exp.cucão das leis, instruções que são das atribuições,
exclusivamente, ministériais.

Penso, S1's. Constituintes, perfeito e completo despró
posito.

PerdDe-me a ilustre Comissão, nem vai nisso diminuição
alguma do apreço, da consideração e do respeito, que lh~ tri
buto como entidade consultiva desta Assembléia e bem assim
a cada um de seus membros, como colegas, sobremodo dignos
de todo o nosso acatamento e estima.

O SR. GILENO AMADo - No caso, não será a intervenção
do Conselho nas funções legislativas a mesma que será nas
funções do Executivo?

O SR. MORAIS ANDRADE - Não, porquê a intervenção
do Conselho na confeccão d~ projetos de lei, ou seja na fun
ção legislativa. é função, por sua natureza. preeminente, ele
vada e superior. Projetos de lei - o meu nobre colega sabe
- s6 podem ser apresentados, segundo o Substitutivo, ou
pelos próprios membros do Congresso Nacional, ou pelo Pre
sidente da República ou pelo Conselho Nacional. De modo
que essa atribuição é, pelo seu caráter, pela competencia do
seu exercício, sobremaneira preeminente e elevada.

O SR. GILENO AMADO - No outro caso, o Conselho Na
cional tem atribuições de colaboração com o Poder Executivo.

O SR. MORAIS A1'I"J)RADE - Com a competência para
expedir projetos de simples instruções, a colaboração passa a
ser com os Ministérios e os Ministros - o ilustre colega
verificará mais adeante, no Capitulo 6°, do mesmo Título
- são assistidos por Conselhos Técnicos especiais na maté
ria de sua competência.

O SR. GILENO AMADo - Não terá V. Ex. respeito su
persticioso pelas prerrogativas do Poder Executivo?

O SR. MORAIS ANDRADE - Não há tal. Procuro, ape
nas, colocar ceda uma das funcões no seu lugar hierarquico,
na hierarquia política e administrativa da nossa Constituição,
de maneira a verificar se cabe ou não a cada um dos orgãos a
que se atribuem determinadas funções constitucionais, se
estas lhes cabem ou não. por sua natureza, por seu lugar na
hierarquia constitucional.

É, sem qualquer dúvida, uma diminuição para o Con
selho Nacional ser colocado pela organização de uma instru
ção legislativa, na posição de sugestionador de um simples
Ministro já assistido por um Conselho Técnico; tanto mais.
quanto, meu caro colega, as instruções são; por sua própria
natureza e pela sua finalidade precipua,exclusivamente me-
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did~s, téen~é~s: (Muito bem), conselhos de aplicação. daquflo
~e !los disposições legislativas ouregulamf\ntãres determi
naram.
__ '. '. O SR. .ARRUDA FALCÃO --:- P.arece que V. Ex., como o Sr.
·J.bmstro Juarez, T,áv-ora, conSIdera êsse Conselho Nacional
uma excrecência. 'cc

. . O SR. MORAIS ANDRADE -" Como consta do Substi-
tutivo, é uma inutilidade e, mais do que isso, um perigo,
como dentro em pouco' creio poder provar.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Dispendiosa inutilidade.
O SR. CtJlII'HA MELo - Permitta V. Ex. um aparte. O meu

aparte, não obsta.nte a minha obscuridade ...
O SR. MORAIS ANDRADE - Não apoiado. V. Ex. ilus

tra a Assêmbléia.
O SR.. CUNHA MELO - ••• pode ter- a feição de uma in

terpretação autentica. Como sábe V. Ex., fui relator dessa.
matéria...

O SR. MORAIS ANDRADE - Aliás, em seu relatório,
'V. Ex. opinou pela supressão do Conseho.

O SR. CUNHA MELO - ••• e opinei pela supressão do
Conselho' Supremo, lembrado pelo anteprojeto.
" Aceito O meu parecer, adotou-se, porém, UD11. enlenda

do Sr. Carlos Maximiliano que instituia -o Conselho Nacio
Dal. Deu-se a essa emenda uma outra redacção. Votei t.alll
belll contra essa emenda, poi~, entendia e entE.'ndo que. êsse
Conselho Naci<>nal, de conselheiros nomeados pelo PresU!Cll
te da República, é dispensável, inútil, dispendioso ·e coropli
cador do mecanismo administratIvo.

É indispensavel a incoerência que nota o -orador entre
os dispositivos ref.erênt.es ao Conselho Nacional e os relati
vos aos Conselhos -Técnicos. Ela se explica pelo seguinte
fãto: a emenda relativa aos Conselhos Técnicos foi das tais
enxertadas no SUDstitutivo Constitucional depoi$' dela pron
to, portanto, sem discussão, sem exame. Daí, a razão dessa
incoerência como de muitas outras.

. O SR. MORAIS ANDRADE - O aparte do distinto colega
esclarece .() debate, nêsse particular.

Continuando, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, direi
que é, 'Sem dúvida alguma, disposição desorganizadora .••

O SR. GILENO AMADO - Aliás, devo dizer a V. Ex. es
clarecendo o meu pensamento, que sou inteiramente con
trário ã existência dêsse or~ão.

O SR. MORAIS ANDRADE - ••• da hiernrquia, que
devemos, a todo custo, com todas as nossas fOI"(;·as, impOr
aos órgãos da nossa organização constitucional, para evitar
mos que êsses orgãos, em choques e entrechoques, se d~::;mo
ralizem e se anulem, com grave prejuízo para a vida consti
tucional que estamos a crêar.·

Mas, Srs. Constituintes, na alínea 2& a êsse mesmo art.
80, estabelece o Substitutivo competência ao Conselho N~
cional, para emitir parecer sôbre os projetos. de lei, de in~
ciativa do Poder Executivo, inclusive orçamento da receI-
ta e da despesa. .

Senhores, si o Conselho Nacional, criado pelR Substitu
tivo, a.parece na organização constitucional, no Brasil. coro:>
um órgão de assistência di.reta e iInediata do Poder EÃe
cutivo, não se compreende que êsse Conselho tenha como.
comp.etência -emitir parecer sôbre os proj.etos de lei, de i~
dativa do Executivo, quando êsse parecer devia ser ~prêvlo.

'VoL'UMli: XI 35
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devia ser .prellnllnar. Antes de surgir o parecer do Poder
Executivo, devia já ° Presidente da República ter consllILa~
do, préviamente, o seu Conselho, ou, então, não comprebllclo
que função se quer dar ao Conselho Nacioa~. . .

Se o Conselho Nacional não previne os atos do Presi
dente da República, se não deve ser preliminarmente ouvido
por êste, ao emitir os seus pareceres sObre os respectivos
projetos de lei, então, 81'S. Constituintes, é que no pensa
I:lento da Commissão Constituci<mal, o Conselho Nacional apa
rece como um freio ao Presidente da República, ou funciona
como um Conselho junto á Assembléia Nacional, um 6:rgão
de assistência, de esclarecimento e <le ilustração da Assem
bléia e não do P.residente da Repúblca.

Se o Conselho Naêional passar a funcionar com(\ um
freio, detendo, restringindo, paralizando a acção do Presidente
da República, é perigoso porquê inutiliza, esteriliza, a êste.
Impossibilita alU}ão administrativa, pêia-1'he as iniciati
vas, re<1ú-lo a nada.

Na outra hipótese, então, Srs. Constituintes; criar um
Conselho Nacional para 'Servir de órgão consultivo da Assem
bléia Legislativa, parece-me uma demasia absolutamentei:t-
tolerável. ..

Que os Conselhos Técnicos, que assistem os Ministerios,
dêm parecer técnico, sôbre as partes rigorosamente técnicas
dos projetos de lei, compreendo. Hoje menos do que nunca
pode alguem ser OU pretender, siquer, ser enciclopédico.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Sendo de notar, principalmente,
que no Brasil há, agora, um quasi delírio pelos Conselhos
Técnicos, sem se atender a que não temos técnicos.

O SR. MORAI8 ANDRADE - V. Ex., meu caro colega
e nob-:-e apart.eante, é mais radical do que eu, porquê não
aceita a existência de Conselhos Técnicos.

Compreendo a~ vantagens desses Conselhos, organizados
de maneira superior, assistindo os Srs. Ministros e a Assem.
bl~ia; mas nfio compreendo um Conselho Nacional constituido
por dez cidadãos enciclopédicos que a, onieiência do senhor
Presidente da República escolherá de dez em dez anos, e quE'
terão competência onimod:t, multifária, multifórmc, onipo
tente, oniciênte. uma quasi competência da própria Divinda
de, enfim. (Muito bem.)

O SR. ARRUDA FALCÃo - Competência congenita.
O SR. MORAIS ANDRADE - Parece-me, Sr. Presidente,

perigosa, afigura-se-me. Srs. Constituintes, além do mais.
um tanto ridícula essa oniciência e essa onipotência empres
tadas aos Srs. membros do futuro Conselho Nacional.

Há mais ainda, porém. Na terceira alinea, diz O ar
tigo 8:

U Ao Conselho Nacional compete opinar subre prC'
jetos de regulamentos a expedir pelo Poder Executivo."

Ora, S:i.'s. Constituintes. De duas. uma: ou isso já está
na alínea 1- ou, então, já não sei mais o que as palavras
signHicam, D.a nossa pobre língua portuguêsa. Não creio que
as duas disposições assim se superpuzessem de maneira tão
violenta, tão irritante, mesmo dentro de um único artigo cons
titucional.

O SR. GILENO AMADO - Parece-me, porém, que não são
contraditórias.
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Na primeil'a alinea s~dü;põe que o Conselho poderá ela
borar projetos de lei. regulamentos, decretos ou instruçõesp

no passo que na segunda se lhe dá atribuit;ão para emitir pa
receres sôbre projetos de lei de iniciativa do Executivo.

O :5R. MORAIS A.."\"'DRA.DE - Contraditórias, não, meu
nobre c.olega, redundantes repizadoras. Diz a alínea 18 :

·'Por proposla do Executivo, ou sem ela, elaborar
Quaisquer projetM de lei, regulamentos, decretos ou
instruções, pan, bôa aplicat;ão e execução da Constitui
ção e das demais leis. n

A alínea 3a, dispõe:
"Emitir parecer sObre. os projetos de lei de ini

ciativa do' Poder Executivo, inclusive orcamento da
receita e despesa."

Ambas eslas disposições dão .uma s6 e mesma compe
tência pois não se compreende que o Presidente prescinda
dêsse pal'éCer. Aliás, estaríamos na mesma crítica, relativa á
segtlIldu. atinea dêste dispositivo.

Ou o Conselho Nacional é consultivo do Presidente da
República, ou refreador. Se é consultivo, como parece re
sultar· da primeira alinea ào artigo 80, não se compreende
que os rcgulnml::ntos não tenham sido anteriljrmenle sujeitos
á rev:isão, á aprovação e ás sugestões do :.:ollselho Nacional;
se é refreadol" é perigoso, anarquizador, Lnie de lutas e es
telização do Poder Execut.iyo..

Continúa, porém, o art. SO em sua alinea 4a.:
"'Compete ao Conselho Nacional:
Examinar, secretamente, os tratados e convênios

internacionais, e sugerir, antes de serem enviados á
Assembléia Nacional, alterações, rejeição ou aprova
ção",

Parece-me, salyo redacão, ser esta a única alínea apro
veit.âvel em todo êssé inconcebivel e impa!,avel art. SO.

A. alínea 50. dá ao COIl$eiho Nacional a função de:
MOpinar, préviamente, sObre fixação de tarifas

aduaneiras, ferroviárias, postais, telegráfica e telefOni
ea, e de remuneraçã.o de serviços públicos executados
por administração ou por concessão desta."

Srs. ConsUt.uintes, isto é de compet~ncia clara, de com
petõncia óbvia dos conselhos técnicos, ligauos a caeia um
dos Ministérios. Não se compreende esta dupla competência.
Ou- o conselho técnico ficará reduzido a coisa nenhuma. a uma
expressão absolutamente nula de competencia e de valôr, ou,
então, além do conselho técnico, se pedirá a opinião do Con
selho Nacional. :a uma dema.sia protelatória ~ perigosa, dadas
as possíveis divergências entre Os conselhos técnicos, com
sua competência técnica e especializada.. e a oniciência nun
ca assás lembrada do nosso "malsinado Conselho Nacional.

O SR. NEltEU RAMos - Justamente, porquê sou contrário
á manutenção do Conselho Nacional, é que fui um dos signa
tários áa emend~ que instituiu os conselhos técnico~. Con
sidero in~ptJssível ~ateriaim.ente de execução, pelo Conselho
Nacioi.1ul, toda a competência que lhe é dada.

O SR. MORAIS ANDRADE - Muito agradeço o aparto
de V. Ex. 'Vem em inteiro apÔio e ilustração das rápidas
palavras de crítica .••
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O SR::i NEaEU RAMOS - Brilhantfssima.
O SR. MORAIS ANDRADE - •••que estou levàntaÍ1~o

contra o artigo 80.
O SR. TJ:f.xEIRA LEITE - Muito sensata e prOYei·tos~.

O SR. MORAIS ANDRADE -·Diz, finalmente, a alínea
6&: do referido artigo 80: .

Compete ao Conselho Nacional.

"PropOr ao Govêrno, mediante reclamação fuItda
mentada dQs interessados, anulaCão de atos de· autori
dades administrativas, quando praticados contn a lei,
ou por algum abuso ou desvio de poder, e opinar sÔ
bre os casos congêneres, sempre ~ue a illiciativa parta
de qualquer dos poderes polfticos.'" .

Srs. -Constituintes, esta alínea amda é infeliz, e~ta aU
nnea ainda é malsinada, por:quê S0 o Conselho Nacional f()í
ouvido e deu parecer sÔbre todos os atos da ad-ministraçlo'
pública federal, ou não o foi, se deu parecer sÔbre os pro
jetos de lei, de regulamentos, e até de instruções baixadas
pelo poder federal administrativo, até mesmo sobre os orça
mentos da receita e da despesa, não pode propOr a anulação
dêles .•.

O SR. LUIZ SucUPIRA - Só falta pedir um "visto" nua
ofícios dos Ministros.

O SR. MORAlS ANDRADE - Diz V. Ex. muito bem:
só :falta esta exig.ência.

O SR. BARRETOCAMPELLo - Infelizmente, neste ponto,
não posso estar de ac~rdo com V. Ex., porquê uma coisa é
o ª~to, em princípio e outra, o ato executado.

Qualquer Tribunal ou Comissão pode dar autorlzaçãi;
para um ato, em princípio. Um ato, em princípio poderá ser
óUmo, e, entretanto, a sua execução poderá ser desaconse
lhada, importando até em responsabilidade gravíssima. Ou
vir antes e ou~ir depoil1 do ato não é um contrassenso. São
dois momentos divérsos.

O SR. MORAIS ANDRADE - Então, meu nobre colega,
de duas uma: ou o Conselho Nacional passa a ser uma espé
cie de super-tribunal administrativo perigoso, ou então, a
douta Comissão Constitucional confere ao Conselho Nacional
ainda mais uma funcção, a de órgão consultivo do Poder .Ju
diciário.

O SR. BARRETO CAMPELLc> - Aliás, não estou de acOrdo
com êste Conselho.

O SR. MORAIS ANDRADE - 0ra.Srs. Constituintes.
semelhante despropósito não pode ser attribuído ãs doutas
inteligências, ãs esclarecidas capacidades da Comissão Cons
titucional.

Houve, evidentemente, no caso, apenas, um engano, tal
vez o clássico coehilo- até Homero cochilava- cochilo
natural da-quelles que,. premidos para conseguir organizar as
atribuições do Conselho N~ciónal, foram imaginando compe
tências, sem fazê-las passar pelo crivo rigoroso de uma cri
tica imparcial e desinteressada.
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Parece-me, ,srs. Constituintes, que a ilustrada Comi.ssãa
Constitucional se deixou levar, ao elaborar êste artigo 80.
apenas pela necessid~de de atribuir uma qualquer função ao
Go~elho ~acional, que era preciso manter.

Parece-me, entretanto, 81's. <:onstituintes, muito· mais
razoâvel; múito mais conforme ás nossas necessidades e ao
bom anda-inento dã administração pública que, de uma vez
por todas, já ··que a Comissão Constitucional não quiz, ou não
poudefazer, que esta Assembléia cancele, na organização
constituCional do Brasil, a excrecência do Conselho Nacional.
(~uito bem.) .

:o 8R. AUGUSTO Di: LIMA - V. Ex. tem toda a razão. :a
uma superfetação.

O 8R. LUIZ SUCUPIRA - :e preciso acabar com êSlõ'e ab
surdo.

O SR. CUNHA MELO - As judiciosas considerações de
y. Ex. já c'onstam de meu voto com restrições na Comissão
dos ·26 e dos 81'S. Deputados Sampaio Correia e Jdálio Sar-
demberg. :::
'. . ·0 SR. BARRETO CAMPELO - Considero o Conselho uma

'peea de complicação.
O SR. MORAIS ANDRADE - Ademais, Srs. Constituin

tes, é justamente êste o momento de fazer a verificação de
como funcionàrá êsse celebrado Conselho Nacional, 3e. por
ventura, entrar coino engrenagem (complicadora, eX!31usiva
mente), em nossa formação constitucional. De duas. uma:
ou o Conselbo ~acional será uma pura inutilidade e os seus
pareceres, os seus votos, as suas sugestijes terão apenas o
destino dos papeis que não devem ser estudados nem tcmados
em consideração e, neste caso, êle será uma inutilidade ca
ríssima· (apoiados), ou então, os seus pareceres, sugestões,
propostas e projetos terão fôrça de obrigar áqueles, aos quais
forem dados,·a cumpri-los, a respeitá-los, a agir de acÔrdo
com éles. O Presidente da República, que receba um pare
cer, uma sugestão, ou um voto do Conselho Nacional enio
o executar. estará sujeito á responsabilidade. Mas. Srs. Cons
tituintes, -se esta for a .fOrça tIas opiniões e das sugesUSes do
Conselho Nacional, certamente esta augusta e soberana As
sembléia Nacional Constituinte terá criado a mais perlroaa
de .todas as organizações administrativas para o Brasil de
amanbã. O Presidente da República, sujeito, assim. & Dum
prir éic)usiva e rlgorosamente os pareceres ou su,estl5es de
um ConsélhoNacional, serll um mfsero tílere na ml.. dêl!lses
conselheiros; um Presidente da República, luje1to, a"afm, a
seguir estritamente as opinilSes ou sugesUSes dos seus conse
lheiros, nlo terá fôrça moral para determtnar medida al
guma, para ter iniciativa de nenhuma espécie, enfim, para
gover~ar o Pais.

O Sl\. BIAS FOI\TE~ - A regra seria 0POita: o Presidente
da República cavalgando o Conselho Nacional. .
. '.1.,,··... ,,'. ,.' .

. ÓSit. AUGUSTO DE Lua - ~ presumir injurioSdmellt.e
eontra- a idoneidade e a capacidade dos órgãos da adminis
tração pública. fazer depender os seus atos e suas delibe
rações de um: conselho híbrido, uma verdadeira emulsão de
atribuições.

É preciso que !te reconhei!l nos Ministros de Estado
idoneidade para· escolheremos seus conselBos técnicos, co~-
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forme as circunstancias e não obrigá-los a êsses conselhos de
notáveis. ..

O SR. MORAIS ANDRADE - Se, Srs.· Constit.l1Íntes, de
acOrdo com o aparte com que há pouco me honrou f' nobre
Deputado por Minas Gerais, cujo nome declino com grande
simpatia, Sr. Bias Fortes. a hipótese futura for l'ontrária
á que acabo de examinar - se os 81's. Presidente!:; da Re
pública, na expressão pitoresca de V. Ex., calvalgar"em . o
Conselho Nacional. então, teremos uma montaria mnito cara.
sem dúvida alguma, muito perigosa e que será, com c:erteza.
como mísera alimária uma inutilidade, pois que o Poder
Executivo não se cansa tanto que precise de alguem que o
carregue pela administração af6ra.

Mas, no caso de uma luta mesmo meramente apenas
ideológica entre o Presidente da Repúblic.a e o Consp.lho, que
se não quizesse deixar cavalgar, teriamos uma ocasião per
manente de conflitos, de desassocêgos e de sugestões â. ma
sorca para êste nosso pobre e tão desordenado Povo Bra;;i
leiro.

Quando. Srs. Constituintes, o Conselho Nacional, em luta
com o Presidente da República, clamar, por êstes Brasís
af6ra, que S.: Ex., o detentor do Poder Executivo, estã agin
do erroneamente, impatrioticamente, contrariamente aos in
teresses nacionais, os pruridos de desordem que ainda vi
bramprofundamente em nossa sentimentalidade nacional,
ainda, infelizmente, muito pouco redourada pelo verniz da
civilização e do respeito á lei ..•

O SR. PRESIDENTE - Advirto ao nobre orador que está a
findar o tempo de que dispõe.

O SR. MORAIS ANDR.ADE - Termino brevemente.
. .. êsses pruridos de desordem a reivindicacõe!ol terão

.outras tantas ocasiões para explodir e para desord~nar a
nossa pobre vida nacional. Serão, Srs. Constituintes. ventos
a facilitarem a propagação do incêndio; serão oportunidades
para pronunciamentos, para revoltas. para desordens, ou. no
mínimo, para desassocegos na vida nacional e diminuição ou
~el'da do nosso crédito no estrangeiro e do nosso bon. nome
ec nação civ:lizada. .

Srs. Constiluintes. o Conselho Nacional eu o \'ejo no
substitutivo da douta Comissão Constitucional - com toda a
vênia e com lodo o respeito que devoto a esta Comissl.o 
como o maior perigo, sem dúvida alguma. co.mo a maior oca
sião de desordens, como a peça mais desastradamente inclui
da em nossa organização constitucional.

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Um grande corpo estranho,
um caricato desembargo do Paço, na República.

O SR. MORAIS ANDRADE - Muita coisa interessante
tinha eu ainda a dizer.

O SR. CUNHA MELO - Ainda há uma feicão curiosa: o
dispêndio que vai importar á nação. a manutenção dêsse
Conselho.

O SR. MORAIS ANDRADE - Será iImtilidade caríssi-
ma, disse eu, há pouco. .

O SR. CUNHA MELLO -.- Certamente, êsses conselheiros
terão vencimentos régios •••
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O SR. MORAIS ANDRADE - E peor que vencimentos
régios: imumdades iguais ás dos membros do Congresso.

p SR. .ARRUDA FALCÃo - Isso seria justo.
O SR. MORAIS ANDRADE - Porquê, 81'S. Constituin

tes, se atribuem a um órgão da importanciaconsultiva do
Conselho Nacional imunidade::: por suas opiniões e por seus
votos? :Nem sequer nos 'Conselhos do Império, qu~ assistiam
os Imperadores do :Brasil, que opinavam sôbre seus atos, nem
sequer nesses Conselhos os seus membros gozavam da imu
nidade de que o -nosso projectado Conselho Nacional gozará.

.Meu tempo está termina-do. Tenho, porém, de breve
menw explicar um ponto que me traz também á tribuna, e
peço a V. Ex., Sr. Presidente, me conceda meio minuto
para uma espécie de explicação pessoal.

Nesse meio minuto, quero dizer aos Sr5. Constituinte3
que vou fazer junta.r ao meu discurso. para que dele faça
parte integrante, uma carta que recebi, há dias, do nosso
douto e ilustre patrício, Dl'. Nestor Ascoli, a propósito da já
tão discutida questão da imigr-acão japonesa, e, mais ainda,
das suas possibilidades para realizacão da grandeza da Bai
xada Fluminense, dentro da nossa vida nacional.

Eu incluo em meu discurso e peco a V. Ex., Sr. Pre
sidente, que a faca transcrever em nossos Anais. (Muito
be.m; muito bem. paJ,mas. O orador é cumprimentado.)

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Alcantara Ma-
chado. (Paus!!.)

Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Cardos!) de Melo Neto. (Pausa. )

Não está presente.

7
- -

Tem a palavra o Sr. Alde Sampaio.

o Sr. Alde Sampaio - Sr. Prflsidente, n() meu discurso
antElrior ~Ôbre 8 divisão do, ,'endas, optei pela forma mix:f.a
de disgregação das rendas do País, com a discriminação en-'
tre os poderes federal; estadual e municipal, e a restrição.
por preceitos, para os tributos não enumcrndos na discri
minação.

Atigl.lra-se-me que consegui demonstrar ser est.a a l1ni
ca maneira de atendermos ás necessidàdes reais do País, ea
sando os interesseg vitais da nacionalidade com as possibi.
lidaf!p,g pl'átir.as rie execução.

Mas milito pouco haveriamos feito se nos limitassemos
a procurar uma compensação de totais a:rrecadados pela
União e pelos Estados e permitíssemos c9ntinuar êste esta
do de abuso permanente que é a acão_ do fisco brasileiro~\

E não ,se busque justificar êste abuso p()r exemplos co
l~idos em outros países. Todos os abusos presumíveis em
'matéria tributária, seriam por êste modo admitidos, se fos
semos a c6piar um por um os êrros e arbitrariedades exis
tentes em cada país de per si.

Tenhamos a coragem de ser grandes para afastar tudo
aquilo que consciente e irrefragavelmente verificarmos que
está errado, em 1ace do interêsse nacional.
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8e fOrmos a olhar mais para a forma aparente eonsa

grada.~ do' que' para'aquilô que a nossa' exper~~cia. ~pon~
como' a 'necessitar da intervenção da lei, bavemoseoneluido
um código louvável, mas havemos descurado o que mais im
porta: a felicidade da Nacão. Façamos as leis perfeitas
quanto possíveis, mas sobretudo úteis quanto requeridas.

E o assunto de que se trata nêste momento é daqUeles
que "reclamam a máxima atenção da Constituinte, porqU.~' é
um daqueles onde a e:rperiência nôs está a revelar o' maior
ilÚÍnero de êrros. . '

Consentir na permanência dêstes, sob pretexto de que
a sua correção deverá caber ás legislaturas ordinárias, é
agir como escravo que se arreceía do pr6prio resgate.

, Eu não estou, Sr5. Constituintes, a proelamar que,de
vamos descer ás minudências .do assunto, mas a que não fu
jamos, pelo pavor das consequências, de corrigir o que é
manifestamente errado e que assim continuará ab eterno se
desperdiçarmos a ocasião propicia.

Nisto como no mais, á Constituição deverá ser uma
ilorma de vida do Pais e não um modelo escrlto a que' So
procure em vão, afeiçoar um povo.

. Daí, Sr. Presidente, a necessidade de vastas prescrições
com respeito á matéria de imposição fiscal, para que no de
correr do tempo, não vamos novamente a chegar a esta es
poliação tributária presente, que não s6 irrita os contri
buintes, mas arruina a Nação e promove a desagregação na
cional.

O problema que hoje cogito de estudar, em obediência
ao processo de separação de' rend~ que defendi, estará di
vidido nas duas partes: discrImInação e restrições, das quais
tratarei separadamente.

Acha-se a matéria resumidamente condensada neste es
quema de sistema tributário. que apresento á consideração da
Assembléia e onde, sob o Utulo de observações consta maté
ria não constitucional e que nêle se insere com :função ex-
pletiva. .

Por êle se percebe desde logo a discriminação nomina
tiva das rendas fiscais entre a Unifio, os Estados e os Muni
cípios.

Á União cabem:
i -- Importação;

Cons~o;

SÓbre a renda;
Imposto do papel selado sÔbre documentos, certifica
dos. títulos negociáveis e de transferência de fundos,
concernentes a negócios privados.

2 -- Taxas de telégrafos e correios, de entrada e saída e es-
, tada ae navios, aeronáveis, ete.

S -- Sêlos, quanto aos atos emanados do seu govêrno.

Aos Estados competem:.

i -- Transmissão de propri-edade.
'Indústrias e profissões.

Vendas mercantis.
Exportação.

2 ~.Sêlos etc.
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~os liunicípios s~ rese];"V~:

t - Territorial.
Predial.
:piyersões públicas.

, . , .. ,. ," .
Perfilhei o imposto tsObre diversões, inculcado pelos

ilustres membros da Comissão Constitucional no seu rela
tório, se bem que houvesse regeitadQ a sugestão, transfor
mada em em fato no substitutivo; da instituição do sêlo mu-
nicipal. . .

E assim o fiz. por entender que os atos do govêrno mu
nicipal são muito' numerosos e· muitos 'dêles, nas localidades
atra~adas, depEmdenfes' de 'entemlimento' oral, sujeitos, por
êsf,e modo, a apusos e fr~udes .pelos' funcionários ao tratar
com pesso~s as mais das vezes ignorantes no assunto.

Cumpre desde logo ex~inar ~s razêies principais des
ta discriminação, cuja aplicação' se pode' considerar numeri
camente comprovada pelo quadro determinativo das al"re
cadações.

Pouco há a dizer sObre as imposições reservadas ao
Fisco Federal; no que se refera llropriamente â matéria de
atribuições. .

A simples enumerac;:ão evidencia que s§.o imposicões ~ue

incidem s6bre atividades gerais e inteiramente próprias á
competência federal.

Direi, no entanto, que a atual Lei do sêlo merece fazer
distinção entre as taxas concernentes a atos públicos e os
impostos sôbre atos privados.

Com esta distinção o imposto do papel 8êlado corres
ponderá a uma taxa fixa de validade sObre títulos e do
cumentos ou um imposto graduado sÔbre transações,o que
lhe vem dar fudamento para aplicação não arbitrária, que
lei ordinária regulará.

Vê a Assembléia que eu proponho a substituição do
imposto denominado de circulação no Substitutivo pelo de
papel selado; fmposto que nos vem na Monarquia e que 8e
acha confundido desde então com as taxas de sêlo dos atos
governamentais, diversos entretanto que realmente sã.o.

O SR. TEIXEIRA LEITE - O Substitutivo parece que ado
tou a técnica empregada pelo Ministério da Fazenda. na
elaboração dos orçamentos: incluiu, também, no imposto de
circulação, além do de sêlo, outros impostos que dificil
mente são defensáveis, sob o ponto de v.ista técnico, com essa
denominacão.

O SR. ALDE SAMPAIO - Salientarei o aparte do
V. Ex., que li deveras elucidativo.

Pela substituição que ao mElsmo tempo corrige a im
propriedade de incluir uma designação de espécie em enu
meração nominativa, faz-se a allolição dos impostos de via
~ão e transportes tão Justamente condenados pelo ilustre
relator da divisão de rendas no seio da Comissão COllStitu
cional, o meu amigo e mestre Sampaio Corrêia.

O SR. TEIxEIRA LBITB - E que pode servir~ quando en
tregue aos Estados, de J)erigosa arma de guerr~ aconêmica
entre êles.

O SR. ALlS>E SAMPAIO - Em verdade, senhores Consti
tuintes, num País como o nosso, onde as comunicaçõe!!l cons-



1932 - Divisão da (lespes& global da· :União pelos·diferentes planos da ação administrativa

Planos - Títulos - Importancias - 9'0 A - Totais dos planos - % B

Político administrativo:

i - Administração Geral • • ••••••••••.•••••••••••••••
2 - Despesa :Nacional e Segurança Pública••••••••••••••
S - Justiça (30 %) ••••••••••••••••••••••••••••••••••
4 - Outros serviços industriais (Imprensa Nacional) ••••
5 - Despesas por classificar ••••••••.•••••••••.•••••••
6 - Diversos • • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . ..... ~ . . . . . . • ...

Social:

i - Justiça (70 %) .
2 - Instrução, Educação e Cultura••••••..•.......•• - ..
3 - Saúde e Assistência ••••••••••.•••••...•...•.••..•
4 - Pessoal Inativo • • •••••••••••..••••••••••••••••••
5 - Outros Serviços Industriais (lllum., Aguas e Esgotos

do Rio)- • •• ao ••••••••••••••••••••••••••••••••••

6 -Correios e Telegrafas (25 %) •••••..• - . _•.•...••••••
7 - Viação e Obras Públicas (10 %) ... - .........••.. ,.
8 - Obras contra a Sêca (50 %) ••••••.••••••••••••••••
9 - Despesas por classificar••••••••...••.........•...•

10 - Diversos • • •••....•••.....•...•..•......•..•...•

Econômico:

1 - Correios e Telegrafas (75 %) •••••.••••••••••••••••
2 - Fomento da Produção •...•..•..•.•••.•....••••..•
3 - Viação e Obras Públicas (90 %) .••••••••••..••••..•
4 - Obras contra a Sêca (50 %) ••••••••••••••..••••••••
5 - Despesas por classificar .•••••........••...•••..••
6 - Diversos • • •.•..•.••.•••••••..•.••......••••••.•

Financeiro:

i - Administração Financeira ••••..•.•••••...••••••.•
2 - Serviço das Dividas.••.•........•......•..•.•....•
3 - Despesas por classificar.... _....•................•
4 - Diversos • • ••••.•.••..••..•...•..•.••••...•.•.••

Total geral • • .•..•....••••..•.••.......•••••••

A - % sôbre o total de cada plano.
B - CJéi: sôbre o total geral.

VoI. XI - Pago 554 A

60.506 :258$000
859.388 :772$100

5.163:125$000
7.206 :181$600

48.237:228$100
24.225 :017$000

12.047 :291$400
45.617:462$900
59.925 :737$500

~12 .279 :455$500

65.834 :211$000
22.459:066$500
26.802:620$500
48.816 :330$500
48.237 :228$100
24.225 :017$000

87.097 :355$300
36.535 :03.2$000

241.223 :584$200
48.816 :330$600
48.237 :228$100
24.225:0:!.7$100

80.388 :273$000
749.712 :808$600
48.237 :228$000
24.225 :017$100

2.859.668:876$700

6,03)85.53
0,51
0,72 1.004.726:58:1$800 35,:1
4.80 '"
2,41
-

100,00

2,58
9,78

12,85
2li,08.

14,12 ( 466.244 :420$900 16,30
4,82
5,75

10.47
10,35

5,20
--
100,00

'~:~~ )49,62
10,04 486.134:547$300 17,00
9.92
4,97

100,00

8.9! l63,07
5,34 902.563:326$700 31,56
2,68

100,00 2.859.668:876$700 :100,00
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tituem um dos elementos mais falhos dI) desenvolvimento
econômico e social, é um contrasenso gravar com impostos

: as mercadoriuSc em transporte.
Não seria portanto recomendável que a Constituinte não

os suprimisse dando uma prova de desconhecer as condições
nacionais, não já as prevendo no futuro, como não as sen
tindo no momento mesmo que atravessa. .

O l::,. ARRUDA FALcÃO - O plano que V. Ex. estabe
leceu sistematiza a tributação, simplifica e assegura a equi
dade tributária, .•.

O SR. ALDE SAMPAIO - Muito obrigado a V. Ex.
O SR. ARRUDA FALcÃo - ... o que é sobremaneira ne

cessário, no :Brasil, para corrigir a tendência, que se acen
tuou, de chegar a exação fiscal a deixar exausto o contri-·
buinte.

O SR. TEIXEIRA LEITE - Lançando mão de impostos
anti-econÔmicos.

O SR. ALDE SAMPAIO - Por esta discriminação pro
posta e com a abstenção· das outras tributações reconheci
damente prejudiciais ao nosso progresso, a União teria a se~

guinte renda posta em confronto com a obtida no exercício
de 1932:
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~ota-se ~ deficit de 50.7i6 contos na arreCadáÇãõc====~
pr~vI~ta, defteit que eu assim consider-ei para me ajustar
á I~éla que suponho pre<;iominante na Assembléia, de que a
Umao nao póde rest~ing1r as s.uas d!'lspesas, mas que de
faf.Q, suponho, deverIa ser muIto maIor em benefício dos
municípios e em cerceamento a despesas perdularias e a
cobranças tributárias abusivas de que, atualmente, lanca
mão, eIp prejuízo do progresso nacional.

A simples iDspeção dêste quadro discriminativo da
aplicação das verbas federais segundo os seus destinos na
soci,:,dade, - quadro judiciosamente organizado pela Sec~ão
dt' E~tatistica do Ministério da Agricultura a cargo da
direção e da competência do Dr.IRafael Xavier - a simples
inspe~ão dêste quadro, repito, mostra que mais se faz mis
tér corrigir a distribuição das verbas conforme o seu fim.
do que augmentá-Ias guardando· a proporção do seu em-
prêgo atual. .

O SR. TEIXEIRA LEITE - V. Ex. poderá informar: den
tro dêsse plano, quanto cabe aos inativos?

O SR. ALDE SAMP.ÃlO - É uma distribuição por
planos; não; há discriminação por partes.

O SI\. TEIXEIRA LEITB - Perfeitamente.

O SR. ALDE SAMPAIO- Isto posto, Sr. Presidente,
não vendo outra matéria de divergência entre o substitu
tivo a que rendo o preito da minha admiração e o quadro
que tenho a honra de apresentar. no que se refere em ab
soluto. á parte federal na discriminação de rendas, passo
á discriminação, entre os "Estados e os Municípios".

O Sa. TlIIXEIRA LEITE - Quero salientar que os qua
dros, elaborados por V. Ex. e já do conhecimento dª As
sembléia, constituem a contribuição ma,is interessante n~sse

capítulo da matéria constitucional.

O SR. ALDE SAMPAIO - Muito obrigado a V. Ex.
Também não é grande a diferença entre o que supo

nho melhor atenáer ás nossas necessidades e o que o subs
titutivo encerra, como propriamente discriminação.

Con.õiste -'a maior divergência numa transposição.
O Substitutivo dá aos Estados o imposto territorial, aos

Municípios o de Indústria e profissões. A mim me parece,
por todas as razões, que o contrário deve ser.

O SR. FBRRDIRA DB SOUSA - Perfeitamente; é muito
mais justo. .

O SR. ALDE SAMPAIO - Essa parte constituirá uma
das poucas emendas que terei ainda ensejo de apresentar ao
substitutivo; e, para melhor justificá-las, trouxe um apa
nhado geral por escrito, dando as razões de ser da minha
opiniãó.

Comeco, por dizer que nem lS possível separar o im
posto de Indústrias e Profissões do imposto de vendas mer
cantis, porquê com o tempo êles acabarão unificando-se.
São tributos da mesma espécie e no que coincidirem na tri
butação, um ficará servindo de base de taxação ao outro e,



· contrariamente·ao disposto por uma d..a~ r:estriçães. constitUr
cionais, teremos veladamente a ~mp()Sl~aO cumul~tIvao'

Entretanto, cobrados pela. mesma 'unidade do pOder,o
imposto de venda'a meroantis, e o de indú~tria e profissões,
completam-se um ao outro, em mútua correção de justiça
tributária. . .

Efetivamente o Imposto de vendas mercantis grava a re
ceita bruta. o mármore antes de esculpido, como simbolica';'
mente diz Trouchyo Não é poss1vel. nestas condicões, prees
tabelecer que os lucros nos ·diferentes ramos de negócio se
jam' iguais, para as mesmas receitas brlltas. Pelo contrário.
quasi sempre aos grandes moYimentos - comerciais corre8
pondem menores taxas de lucro do que ás transacões de vo
lume diminuto. A taxa tributária, entretanto, será a mesma
para os dois easos, com flagrante desigualdade na arrooa-
da~o. .

A divisão em classes no imposto de indústrias e profis
sões, permitindo a distrillUição tributâr!a de acôrdo com os
lucros presumíveis do negócio, corrige em parte esta in
justiça, de modo equivalente á diferenciação· de taxás no
imposto de vendas mercanUs e· sem a temerosa inconveni
ência dpsla diferenciacli.o. para a igualdade econOmicaentl'e
os Estados que pretendessem abrir guerra tributâria. -

O tempo concedido pelo RegimeJ;1to. Sr. Presidente, é
curto e evitarei entrar na análise dos: graves inconvenientes
n4?ste sentido, do imposto de vendas mercantis, que na rea
lidade encerra várias contraindicações econômicas. para' o
nosso Pafs.

O SI\. AGAMBNON DI: MAOALHÃBB - V. Ex. já fez a sua cri-
tica á competência da Untaoo.. .

O SR. ALDE SAMPAlO - Não importa: as bOas pala-
vras e as boas idéias elevem ser sempre ditas. .. ,

O SR. AOAMEN()N DE MAGALHÃES - Perdão, V. Ex. está
aceitou o sistema do substitutivo. ~1icar-me a competên
cia do artigo i~. letra' d.: -a circulacão, inclusive. sobre a
transferência de fundos para'o estrangeiro, salvo o disposto
no artigo t5, 10, ao· .

"Circulaclo" - qual o significado técnico desse voeá
bulo? Envolve mercadorias e pessoas. ~ercad(}rias e títulos!

O SR. ALDE SAMPAIO -- Já tive, em discurso anterior,
que talvez V. Ex. não tivesse ouvido. ensejo de explicar como
a circulação como base tributária é equivalente á classifica
ção de impostos indiretos. O imposto indireto grava, de fato,
a circulação. .

O SR. ÂGA'!lrtBN<m DB ~AGALliÃ.ES - Perdão, V. Ex. está
fazendo uma distinção teórica e a desejo concreta. Oueria.
saber se na circulação se incluem" os' valor.es moveis e im6S-veis. . ', . . ,

O SR..~LDE SAMPAIO - Perfeitamente, assim ,.

O SR.AOAlaNON DE MAOAI...'BÃI8 - Quer dizer que as mer
cadoriãS' estão incluidas na circulaçãoo A DnUj.o· pode. p~r;..
tanto, 'tuar 'essas mercadorias•.~ Ui:n imposto' interestadü'àl
vedado pelo próprio subStitutjvO:' . ',. ..,

'. .~'" - ~., ,



o ~R. ALDE SAMPAIO - A ressalva será· feita, em
virtude de constar da Constituição. De fato não o aprovo,
mas acho que tica inteirameDt.e justificada úma vez que fi
gure na Constiluic;ão, porquê me parece que as restrições de
vem de ser feitas para as im~osições posteriores. para as não
enum9radas. As que ai se acham enumeradas podem estar
em contradição, mas se encontram ressalyadas perante a L~i.

O SR. AGANENON DE MA.GALHÃBS - Com essa restrição, a
circula.ção será em cada Estado, e, nêsse caso, a competência
deve caber aos Estados e nio á União.

O SR. ALDE SAMPAIO - Nêsse sentido V. Ex. tem
toda à razão.

Voltando ao assunto, Sr. Presidente, declaro que não en
trarei na análise do imposto de· vendas mercantis, a despeito
de tudo e a despeito de não estar de acôrdo com a forma de
incidência prescrita no projeto constitucional, por não poder
dar-lhe iubstituto mais vantajoso e ser portanto inócua toda
crítica a respeito.

~a8sarei portanto a examinar os impostos de Indústria
e Profissão e Territórial, como matéria de competência dos
Estados ou Municípios. .

Em tése o Município há de viver da sua riqueza. A sua
função máter é produzir. E natural, por conseguinte, que lhe
caiba o impOslo sObre o principal fator da produção: a terra.

Ao Estado como unidade governamental, importa sÔbre
tudo regular as transações na sociedade, deve-lhe portanto
competir remuneração pela segurllnça e efetividade dessas
transações.

O imposto territorial .incide sObre um bem imobiliário,
é um imposto real; daqueles Que a reforma alemã de 1893
qualificava indubitav-elmente competência C"omunal e que
o substitutivo em parte reconhece, quando is-enta as pro
priedades imobiliárias do imposto cedular de reDdas.

Deixemos, porém, o cam~o~róprio a divagações e vol
vamos ao assunto, sObre a feiclfo prática. que mais nos im
porta.

O SR. LuIZ CEDRO - Mas o imposto no município tem
grande desvantagem: é a preferAncia que se estabelece por
ocasião dos lançamentos, as pr-eferências locais que se vão
estabelecer entre os eoreligionários e os adversários, por
quê nos municípios á onde estão êsses sentimentos bem
acesos e bem vivos.

O SR. FImREIRA DE SOUSA - Há outra razão de or
dem social, pela qual considero que .o' imposto territorial
será bem aplicado se deixado á competência dos Estados.
Não tem sómente por fim a consecução dos· meios financei
ros para a despeza pública; é imposto com finalidade eco
nômica. Tributar a propriedade, numa época em que 
vamos conf-essar eom toda slDceridade, - os direito~ .1...
propriedade estão diminuindo, restringindo,· é mais. oão
apenas combater 0::1 latifúndios, como as propriedadea não
~uUivadas. Ora nos municípios, como sabemos, não há Inen
talidad€' suficient.e para compreender ao alcance social de
tributação dessa ordem.

O SR. T2xXBtÍlA LBITa - V. Ex. tem toda razão.
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o SR. LUIZ GEDRO - Mesmo porquê o imposto territo
rial tem função eminentemente corretiva. .

O SR. ALDE SAMPAIO - Se consideramos a terra
como fator de produção, equivalente a todos os outros fa
tores, nos afastaremos dessa idealização que veio de Tur
got: que a terra é tudo, é a. fonte primária de tudo, e que.
gravada a terra, tudo mais p()(jeria estar consequentemen
te livre. O problema da taxação de terra foi então apre-
sentado com feição social. -

Se fÔrmas. porém, apegar-nos a êsses princípios, te
remos que retornar. para justificá-los, ao tempo de Tur
got, quando não havia industrialização. em que a terra era
o máximo e o que havia, além- da terra, era o braço. Hoje.
eu considero isso anacrOnico, e sem repercussão no pro
blema da distribuição de rendas. Já 'decorreu a época do.
georgismo a que VV. EEx.se referiram e em que eu não
queria tocar, porquê continua' a constituir hoje doutrina.
que ainda muitos pretendem levantar.

Como o tempo é' curto, peço licença para retomar o
fio de minhas considerações.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Com igual brilhantismo com
que V. Ex. o está f~zendo.

O SR. LuIZ CEDRo - Gostamos mais de ouvir do que de
falar.

O SR.~ ALDE SAMPAIO - Agradecido a V. V. Exs.
Havia eu proposto, Sr. Presidente, em discurso anterior

que o princípio de Say, relativo a troca de produtos, servisse
de guia ás determinações tributárias, tendo em vista 8.8 re
lações entre si das unidades constitutivas da Nação.

Apliquemos, ao caso presente, êste princípio e em se
guida a formula de Seligman que reduz o critério da divisão
permanente de rendas, entre jurisdições fiscais, a considera
ções de eficácia, conveniência e suficiência.

Empregando o princip~.~e Say, ocorr.e logo dizer que o
valor da colheita da terra .á trocado por valor oorrespon
dente de-produtos importados, através transações oomer
ciais e que se torna portanto indiferente que se reserve para
o Município a taxação sôbre a terra, tendo em vista o vo
lume que ela produz, OU a taxação sObre as Indústrias e Pro
fissões, tendo em vista o volume que elas importam.

Mas será assim na realidade. como se poderá afirmar no
intuito de justificar a discriminação do 'projeto constitu
cional?

O Município será sempre a sede real destas trocas?
Não pela regra geral. A sua. produção se troca corren

temente nos municípios vizinhos e é bastante possuir uma
estação de estrada de ferro, para que um ::Município se torne
a sede de transações dos produtos dos municípios mais pró
ximos..~ um fato êste mais que conhecido nos Estados des
providos de densa rêde de estradas de ferro. O município
terminal da via férrea se torna um entreposto comercial. E
será uma flagrante injustiça que,. através do imposto ter
ritorial, o Estado se locuplete com os proventos da produçãO
da terra e o Município de entreposto colha proventos das
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transa~ões comerciais, permàneeendo o MUniclpio producor
em eterna espoliação.

E ainda n§"O é tudo.

Pela sua própria função produtiva, o Município efetua
troca de utilidades produzidas por instrumentos' e ap&relhos
~ produc;ãoe esta" troca nã.o se executa senão nos grandes
centros comerciais e sem interessar de modo algum o co
mércio local.

De tudo isto decorre que o Municipio mais produtiva
não será o mais apto a promover o seu enriquecimento social

Aqueles mais'bem aparelhados de instrumentação e aque
les que produzem gêneros próprios" de exportar estarão em
"condições relativas. vastamente, mferiol"es aos que se dedi
camás culturas de abastecimento local.

Ainda ai o Estado, com o imposto territorial. colhe os
bons proveitos das terras trabalhadas e produtivas por efeito
da sua valorização, consequentemente acompanhada de elp.
vacão tributária.

E mais há, todavia.
Imaginemos dois Munfcipios: um que explore em grande

escala·· as suas tel"1'as e outro que posma, inlalada em seu ter
ritórIo, uma grande fábrica de transformação industrial de
matéria prima de produção não local: uma grande fábrica de
tecidos de algodão, por exempl<i~

Com grave injustiça. ficarão em eondic~e8 tributárias
iguais, pela fórma de discriminação do Substitutivo. ::-

Mas ao passo que um conserva intactas para c futuro
as suas riquezas latentes, o outro não converteu em eapItal
local o "que consumiu de suas riquezas naturais.

Para em todo tempo ressalvar esta injustiça. havia eu
proposto primitivamente uma emenda ao Anteprojeto do
Govêrno, emenda que fazia distinção de competência tribu
tária entre Estados e Município!!, quando a produção indus
trial fosse de caráter local ou de transformação de matéria
prima de comércio geral. Esta emenda, porém, não preva
leceu no seio da douta Comissão Constitucional, que, por
certo, há de ter encontrado r3%õe!! para rejeitá-la.

Seja como fôr-, porém, $e há cabimento para a aplica
ção do princípio de" Say, como o pre!!umo, no estudo da! ju
risdições tributárias, esta aplicação revela defeituosa e in
justa para com os Municípios, a' discriminação do Substitu
tivo que lhes dá o imposto de indústrias e profissões e t'e-
serva aos Estados o imposto territorial. :

Vejamos agora o mesmo fato, á luz das r3.2ões de con
veniência. eficácia e suficiência..

Ainda a1 todas as razões militam em favor do imposto
territorial para os Municipios c do de Indústrias e Profis-
sõos. para 03 Estad~s. -

O Sr. P~esidente - Advirto o nobre Deputado de que
faltam apenas cinco minutos para fhldar o tempo de qUê
S. Ex. dispõe.

..:. ;~. ~
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o SR. ALDE S.<\M"PAIO ~ Vou têrmiriâÍ'~ Sr. Presi..
denfe.

A comeêav pela conveniência e eficácia da ~Óbránca.

Á arrecadação do imposto territorial .está .intirilámente
a .depender da organização do c~dástio dâ~ propriedade••
Não é possível admitir, que preteridámos manter esta·oo;.;
branca baseada exclusivamente no valor venal das terras.

Acobranca pelo só valor venal nivela todas â~ dive~sas
condicões das propriedades como Sé do mesmo pr~o vies
se sempre a mesma renda.

Não discutirei a opiiliãô de. àIguns doutos brasiieiro8
que com. os olhos fiXos nasterrás da Inglaterra, chegar~Jn..íi
preconizar o imposto imutável e uniforme paratOdás tiS
terras brasileiras. .

Parto do princípio que o imposto sÔbre as terrás deve
ter em conta a renda presuniível ~

Assim sendo, de duas propriedades idênticas Quanió ao
valor agrícola do 8010, com a mes~a.produção. ~nual•. uma
com reservas florestais e outra inteIramente devastada pelo
fogo incessante, de ano a ano a consumir-.lhe o.~umus pro
dutivo, é óbvio que o imposto não. ·as podeeo~llÍldir; ,9Q~
a mesma base de taxação, levando em conta o valor intrIn
seco das florestas poupadas.

Pretender, levado por considerações socialistícas: de
mais receber de quem mais se presume possuir, é, no caso,
fazer obra de empobrecimento coletivo. incitando ao des-
perdício, ao em vez da preservação dos bens naturais.

Se países Elal condições estáveis de exploracão agrícola
não podem prescindir do cadastro para uma equitativa e con
veniente perequação fiscal - e assim o entendeu a França
com o seu cadastro modelar e o sentiram os Estados Unidos.
instituindo os "boards of equalisation"que mal satisfizeram
aos fins previstos - ·cogitar para um .país como o Brasil,
de economia em estado· mais do que dinamico. porquê se
poderia. em linguagem pinturesca. classificar de versátil,
uma cobrança por valor fixo das terras ou avaliado. arbi
trariamente por exatores do fisco de conhecimento imper
feito das condições locais, é pretender lesislar no intuito
único do saque liscal.

E serã esta a única norma posslvel ,se cabe aos Estados
o imposto territorial; impossibilitados que estio estes de or
ganizar um cadastro geral.

Não mais assi~ no·· entanto, se o imposto terrItorial
passa aos Municillios. As dificuldades ai de muito diminuem.

Prlmelro porqu~ a ·diver81da~e é menor dentro da mes
ma comunidade. depois porquê as autoridades locals se
põem em contact.o direto com os proprietários e, conhecendo
as terras, se acham muit.o mais aptos a ~retuat' a distribui
cão do iInposto, sob a organização de um cadastro rudi
mentar, onde se atenda não só ao valor real das proprieda
des. como ~ suas condições de cultura agrtcola, o dasta
mento dos centros de recepção dos produtos, as qualidades
das plantações .. apropriadas e as dificuldades do labor
agrícola.
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E esta tarefa ingente para uma cobrança oezítraJ~da. é"
relativamente de fácil execução quando entregue ás' atri
buições municipais, as quais não só encontram melhorvon
tade no contribuinte, como melhor podem atender aos recla
mos do preceito de comodidade fiscal, das épocas de paga
mento..

81'. Presidente, o inverso exatamente se dá com a. oc»
bl'ança do imposto de Indústrias e Profissões, se passa a. se!'
cobrado pelos municípios. '

As transacões:' exclusivamente limitadas á esfera muni
cipal são hoje muito reduzidas. As profissões liberais estão
a exigir quasi a jurisdição federal em matéria de imposto
e reduzi-la â competência municipal, é prever uma série de
entendimentos e mútuas concessões entre 0<:: municípios. qUe
nem sempre chegam a resultados favoráveis.

Não se pode compl.'eender um médico, um engenheiro,
um arquiteto, reduzidos a desempenhos locais de seu mistér.

É também inconcebível que se admita, como podara.
acontecer, que um automóvel não possa transitar livremen
te no território do Estado, senão dirigido por condutor que
haja "pago o impo~to de sua 'Profissão a todas as comunas.

Não será menor a dificuldade 1l0""qu:e respeita ás fun
Ijões comerciais. O progresso comercial conduz a grandt's
estabelecimentos de vendas, c.om sede central e irradia\;ão
de negócios pelas localidades vizinhas, quer por vendas a m
bulantes hO,ie facíIitadas pelo uso dos caminhões de cal'ga,
quer por intermédio de casas filiais ou agências de revenda.
E para todos êstes casos a que se pode juntar o da venda

- ambulante de solução impossível para a cobrança munici
pal, a arrecadação centralizada do Estado é de muito pre
ferível á cobl'anca municipal que seria aleatória ou inteira
mente arbitrária, quanto ao capital de movimento.

Assim, S1's. Constituintes, ainda pela feição de eficácia
e conveniência, é de todo recomendável que caiba aos mu
nicípios o imposto territórial e aos Estados O de [ndústria
e Profissões.

Resta examinar a questão de suficiência.
Está ela 'tratada em globo no quadro de detérminação

de rendas municipais de todos os impostos entre os quais o
territorial.

Esquivo-me, Sr. Presidente, de fazer considerações a
respeito. Direi sómente quantQ ao total previsto para ar1'e
cadacão futura, que tive.ocasião de estudar com minúcias a
aplicaçã.o do imposto .territorial em Pernambuco nos molde-~
propostos e obtive resultado perfeitamente satisfatório,

Por se tratar de Estado com grandes diferenças de 'Pre
ço no valor das terras, posso afirmar generalizando, que o
imposto territorial, se cobrado pelos municípios, poderá
atingir a soma indicada, sem transtorno da produção e sem
o perigo de levar ã decadência as propriedades agrícolas ou
aos leilões sucessivos a preços ínfimos; como fatalmente vi
I:ia a acontecer se permanecesse êle na mão dos Estados e
sob o propósito de substituir o atual imposto de exportacão.

Sr. Presidente, o tempo regimental é exíguo e a maté
ria extremamente fastidiosa para que eu prossíga nesta aná
lise da discriminação dos impostos.
VOLUME XI c 36



QUADRO DISCRIMINATIVO DA ARRECADAÇÃO DOS ijIPOSTOS
DE ACORDO COM O SISTEMA PROPOSTO

't1 1\1' X A. o "

Arrecadação trIbut4rla IMPOSTOS QUE PERMANEOEM ~
em 1932 DEFIOlT

Importação Consumo Renda fBpellelBdo IOGlosl" ope- TOTAL
raç6el a(Irmo e lolerlal

1.251.556 527375 388.579 94.078 118.344 1.128.181 114.280

IMPOSTOS ABOLIDOS OU TUANSFERIDOS REPOSIÇÕES

f: POR TRANBF.RtNGlA
POR DIMINUIOÃO m' DES-

PESAS
Vendas mer- 8elos sllbre DIversas

canUs
Transporto " Vlal:io vales xara rondas TOTAL IvorsM rendM Consumo co- sorvlJos de utl· ServIços Impró TOTAL

brln os que passarão a brado, N.elos lida e local no I'rlos nos
outros tltulos Esta os D. Federal Estados

74.163 19.18t 17.543 68 13.215 124.180 13.115 60.339 50.716 124.180
"

Obs. - A soma. Inculcad~
pela bancada paulista ..
nestas dUM colunas vai
8 184.899, O 1uO OXCO

li
de ao necesa rIo.

-

"
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ReceIte. trIbutária
IMPOSTOS QUE PERMANECEM

orçada para 1933 TransmIssão de pro-
DEFIOIT

prledado Indústrias o proOssiles Exportação Selos TOTAL

773.998 79.645 89.199 151.611 44.411 3700931 403.066

Obs. - O Imposto de exporlal:ão foI calculado de acórdo com a restrll:ão Imposta pola letra H da emenda 55, a qual determina que os Impostos que cons-
tituem onus dlrOto sObro a produção não excedam do um terco do total das Imposições. Esta terça parte correspondo a 257.997 contos. Avaliando,
por falta de estatlsllca completa, em 18.000 contos a verba relativa ao Imposto de Indústrias e proOssões sóbro llIbrlcas e somando á verba"de
8Z.aZZ do Imposto territorial, cabem lli7.617 para o Imposto d6 6xportsçilo (173.W8 =18.000 -I- 82.322 -I- Imposto do 6xportIlQilo).

IMPOSTOS ABOLIDOS OU TRANSFERIDOS REPOSIÇÕES

POR TRANSFERtNCIA Por diminuição Por aumento
Redução Diversos fJrevlsto no

Viação Diversos do dospesa: mposto d6
do Imposto " sObre Sorvlços muni-

Consumo Torrltorlal PredIal e trans- sObre TOTAL vendas morcan· TOTALdo Ctlplllll e VondllS Im!. o Prot. clpnls corrcs- tis o Ind. c Prol.portcs circulação cobrado nos pondentes ao cobrado poroxporlação renda mercantis munle/plos Imposto quotlls.partespredial nominativas

11,0.654 60.339 1 81.321 _113.955137.458l~·84811_9.490 J403.066 i~ 127.925~25 l 187.023 j 403.066

,- -
l\!l' 'V' J.\T :J:Ol:P:J:OS

RC,eella dali, principais IMPOSTOS QUE PER~rANECEM

Ululas or~l1da

I ~ÇãO do pesos I DEFICtT
para 1002 l'redlal 1IIorcados o feiras TOTAL1IIatadouros 6 matanças o medidas

[ 301.157 ] 86.811 I 31.415 I 28.364 I 7.525 ] ~[147.026
IMPOSTOS ABOLIDOS OU TRANSI!'ERIDOS

11
REPOSIÇÕES

1" -I 'IIror trl\nsler~ncla.: Imposto Por al1lllcnto prC)'\stc: no-I
.

,I

Exporlllçilo ludl\strlas o profissõos TOTAL' lcrrllorllll não cobrado Imposlo terrllorlal
TOTAL

pelos Estados

19.101 I 127.925 I 147.026 ':"'>

11
82.322 I 64.704 I 147.026

"

Obs. - Eslc aumcnto do hnJlosto terrllorla! dCI'c Ir IIcompllnhnndo o dccl'csclmo do Imposto do oxporlnçào do Estado. Do principio del'e ser eslabelecldo 1111I
raglUlcn de c:ompellsa~i1o 1111.' Ilrrccadll~ÕCS entro Eslados e Muulclplos.

-- - ._-_.- - - - . - - -
Yol. XI - Pago 5G2 A



Sr. Presidente ,- .Advirto o' nobre Deputado que
está finda a meia hora de que S. Ex. dispunha.

O SR. .A:LDE SAMPAIO -Agradeço á comunicação.
Sr. Presidente.. Volverei minhas vistas, de outra vez, se a
tanto me permitir a implacabi1idade do Regimento, sôbre a
matéria das restrições ás imposições fiscais. (Muito bem;
mu.ito bem. Palmo...~. O orador é cumprimentado.)



Esquema do sistema tributário

(Colaboração de Alde Sampaio, Deputado por Pernambuco)

I - DISCRIMINAÇÃO
UNUO

1. - Importação
Consumo
Sôbre a renda
Imposto do papel selado sÔbre - Documentos, ce!'

tificados, títulos negociáveis e de traIlSferência.
de fundos, concernentes a negócios ilrivados.
Observações:

Taxa de validade - fixa
Sêlo de transações (adesivo e por verba)
- graduado - Lei do Sêlo.

2 - Taxas de .telégrafos e correios, de entrada e saída
e estada de navios, aeronaves, ete.

3 - Selos, quanto aos atos emanados do seu govêrno,
aos negócios da sua economia, ás formalidades
(orenses e civis e ás transações cuja validada
seja garantida por lei federal.
Observações - A atual lei do sêlo sofre divi

são por atos públicos e atos privados. Por
atos públicos, o sêlo passa a ser uma taxa
de serviços prestados pelo govêrno, que!"
de justiça, quer de vantagens no regime
jurídico.:

ESTADOS

f - Transmissão de propriedade
Indústrias e profissões
Vendas mercantis
Exportação

2 - Selos, ete.

MUNICIPIOS

i - Territorial
Predial
Diversões públicas

Esque~a do sistema tributário

II - RESTRIÇõES

GERAIS

De índole jurídico-econômica - Exigência de funda
mento econÔmico para permanência dos impostos
não discriminados ou criação de outros. (Ver le
tra F, emenda- 55, e art. A do Substitutivo).

Capacidade tributária - As tributacões não podem ser
aumentadas quando os rendimentos do último
acréscimo forem inferiores aos do imposto exis
tente. (Vêr letra G (la emenda ,55) •



Constituem onu s f
sôbre a produ,.{
ção através dos \
seus fatores

De índole fiscal: ~

Proibição de tributações cumulativas para cobran
ças não unificaàas. (Vêr letra E da emenda 55) ~

Perm.issão de cobranca unificada, mantida a sepa
racão. (Vêr letra E, emenda 55) •

De ordem fiscal:
Imposições em virtude da le1.
Multas, não compartil11adas pelos agentes exatores.
(Vêr em.enda 787).
Responsabilidades na cobrança ilegal. (Vêr emenft

da 55, letra L).
Decisão judiciária para um caso faz cessar cobran
ça do imposto. (Vêr emenda).

FEDERAIS

Capacidade tributária - As tributações não podem ser
. aumentadas em mais de 50/0 em cada exercício fi

nanceiro. (Vêr emenda 310).
Competência de poderes - LImitada pelas restric;ões

gerais e pela esfera de ação dos outros poderes.
De índole econômica:

Uniformidade nas tributações federais.
Proibição de distinções e preferências ;J0!' imP03
tos e taxas de melhoria. em favor dos portos de unil
contra os de outros Estados.

De fndole fiscal:

r Só incide sôbre rendas detel'lllináveis. (Ver
item 1.0 do art. 14: da emenda 55).

Imposto de renda. i Quando sôbre hipotecas reverte ao Município.
l (Ver item 2.0 do art. 14 do emenda 55).

J
A auseneia. do sêlo sobre documentos e cem,

Imposto de papel ficados os inutiliza para efeito em juizo.
selado l .A lei fará distinçãO do emprê~o da taxa fixa

e da ta::xa. graduada segundo a qúalidade
das transações.

ESTADUAIS

Capacidade tributária - A soma dos imposto;; que cons
tituem onus direto sÔbre a produção e;;tadual e
seus fatores. não pode exceder á metade da soma
das restantes imposições. (Vêr letra H. emenda 55).

Observações:

C · -{ o imposto de exportação.
0t:stitue~ onu s - o direito sôbre produtos á saída da fábrica ou
fiscal sob r e a na collieita..
produção l o de viação.

o imposto territorial.
o imposto sôbre fAbricas.
o imposto sôbre matérias primas.
o imposto sôbre combustivelloeal.

Competência dos poderes - São fontes rl.. imposicão
estadual as atividades de caráter inter-locaL (Vêr
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emenda 431). São estaduais as imposições diretas
sObre IIlatérias priIIlas de comércio geral assim
como os instrumentos de sua transformação in
dustrial. (Vê!' parágrafo único letra. J emenda 55).

De índole econômica - Proibição de tributações por
efeito de transitõ ou pela razão de procedência.

De índole fiscal:
Defesa de aumento das taxas de tra.nsmissão inter
vivos sôbre os bens não sujeitos a valorizacão es
pontanea. (Vêr item único, art. 15 da emenda 55).
Redução obrigatória de 10% ao ano do imposto de
exportação. (Vêr em.:!ndas 62 e 413).

J.mNICIPAIS

Capacidade tributária - A mesma dos Estados.
Competência dos poderes - E~clusividade de tributação

sõbre:
- Bens imobiliários. (Vêr letra I da emenda 55) .'
- Matérias primas não suscetíveis de eomércio
geral e instrumentos de sua transformação. (Vêr
emenda J da emenda 55).
- As transações comerciais pr6prias á alimenta
ção local (imposto de feiras, de matança, de mer
cado, etc.).
- A indústria caseira e a pequena indústria de
caráter local.
Observações - Os impostos federais sôbre a pro

dução, disfarçados em impostos de consumo,
aniquilaram a indústria rudimentar dos mu
nicípios, que hoje importam das capitais os
artigos mais comezinhos da alimentação.:

De índole econômica - A mesma dos Estados.
De índole fiscal - Garantia do emprêgo das suas pró

prias verbas. (Vêr emenda 783).
Durante o discurso do Sr. Alde Sampaio, o

Sr. Antônio Carlo!:), Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo f5r. Crist6vãfJ
Barcelos 2° Vice-P:t-eside:nte.

8

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Matta Machado.
O Sr. Matta Machado lê o seguinte discurso: - "Sr. Pre

sidente, nos depoimentos que trago a esta nobre Assembléia,
colhidos, como disse, nas páginas do Grande Livro da Vida
Brasileira, não procuro indagar se os campos são preferíveis
ás cidades ou se há vantagem na construção de arranha. céus;
() problema é mais sério e muito mais grave : o que procuro
indagar é se estamos construindo uma nação para a Consti
tuição que vamos votar ou se estamos destruindo a Que os
nossos maiores vinham. edificando, pois nesta hipótese resul
tará inútil o labor constitucional.

No antigo regime, o país evoluiu normalmente para sua
mais próxima e imperiosa finalidade. Núcleos de J)opula
ções se formavam pelas grandes famílias que desfrutavam
a estabilidade e o prestígio que o trabalho oferece, quando
os erros econômicos não o golpeiam na :raiz. A multiplici-
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dade de filhos era a lei fundamental dos casais. que a con
sideravam uma grac;a do Céu. Sobria, modesta e econômica,
era, por isso, independente e feliz a vida brasileira.

Forçado a contar consigo s6, desconhecido, afastado do
continente eu!'opeu e iSOlado no americano pelo reg:me do
govêrno, sem recursos monetários, com ascassíssima popu
lação o país procurava satisfazer suas necessidadeis pela.
pecuária, pela agricultura e pelas indústrias conexas.

Referindo-se a êsse período da nossa formação nacional,
Tôrres escreveu:

"Nesta sociedade sem povo, 05 legisladore::; enchiam os
anais do Parlamento dêsses interínináveis discursos, tão
usados nas épocas de decadência, onde. a- propósito do fato
impressionista do dia, se acumulam inúmeros argumentos e
copiosas citações de autores estrangeiros, sem qUe se che
gasse jámais a conhecer nossos problemas positivos e· perma
nentes e a atingir os fenÔmenos reais da vida nacional e suas
causas intimas e profundas".

Vemos assim que, desde essa época remota, criava-se,
superposta á vida real da nação. uma classe de letrados e di
rigentes, absolutamente estranha a ela, Sua formação mental
se vasava em moldes europeus, hóstis á vida do país.

A ilustração se formava na leitura de livros estran
geiros, e a nota de cultura e distinção era copiar os seus au
tores. Toda a obra educatíva, todo o esfôrço pedagógico con
vergia para transplantar o estrangeiro e assim fomos aos
poucos esquecendo o país até que em nossa mentalidade e no
sentimento dos dirigentes se apagou totalmente o sentido da.
Vida Brasileira.

Então, Sr. Presidente, a -fórmula - Povoar e agricultar.
agricultal' para povoar - que deveria ser a base material da
nossa formação social, porquê é a única capaz de construir
a nação, foi substituida na mente das classes letradas por
esta outra - Imitar para ilustrar, copiar para civilizar.

Comecãmos assim a transplantar todas as decadências
dos países gastos e críamos um meio social onde não cons
truímos li nação mas impedimos, por todos os meios ao nosso
alcance, que ela viva, caminhe, prospere e cresça.

A mulher brasileira foi desviada da sua missão natural.
nacional, útil e benéfica de companheira do homem e eon-
sócia do seu trabalho - nos sitias, nas herdades, nOI! casais
e nas fazendas.

O que temos de mais precioso nos atributos morais da
raça em· formação, isto é - o gênio laborioso, a modéstia o
alto teõr de moralidade, o devotamento â família, o E.-spírito
de economia, enfim, todas as virtudes da mulher patrícia.
capital indispensável e precio_síssimo para a grande' obra da
construção nacional - fenece nas oficinas da indústria ur
bana, nos escritórios ou entre as gélidas paredes da! repar-
tições públicas. _

Os moços, educados nas cidades· e para as cidades, são
nas palavras verídicas de .roão Pinheiro, "frutos tr1stes de
árvores sêcas"; não têm a audácia da conquista; não são
operários construtores; não projetam sua personalidade na
economia nacional; são, ao contrário, pêso morto no meio
social.

O industrialismo precoce"pascido e mantido á sombra
de tarüas ultra-protecionistas. esmaga todos os outros ramos
da .producão nacional e encarece exageradamente todas as
utilidades. Criamos, assim, um meio econÔmico onde nin
guém se equilibra e onde ncullUma atividade opera normal-
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mente: todas dependem de leis de emergência; de proteções e
valorizações; de ajustamentos e reajustamentos.

ÊSse industrialismo precoce desviou da lavoura
braços, energias e capitais; fixou o imigrante nas cidades,
atraiu o trabalhador rural; criou o proletariado, a infancia
desvalida. o problema da habitacão e os sem trabalho; exige
leis operárias; fala em poder patronal, em sociali>:mo. em
eomunismo e cria casos e coisas em nosso Pais. onde faltam
todos os fatores que os fizeram nascer na Europa e sohejam
todos os elementos que os afugentam, afastam, desterram e
olvidam. .

Êsse industrialismo nos faz "Importar caro aquilo que
podíamos produzir barato' e produzir caro aquilo ql!e po
díamos importar barato", fórmula. que, no conceito sábio de
Joaquim Murtinho, representa degradação econômica, pois
que ela se traduz no emprêgo dos nossos capitais e do nosso
esfôrço para eleV'ar o preço dos objetos de consumo, tor
nando a vida cada vez mais dura e mais dificil".

Seguindo essa vereda tortuosa no campo do nosso tra
balho, deixamos o povo sem o alimento indispensável, sem
a nutriCão suficiente.

Em síntese, Sr. Presidente. no cenário majestoso da
nossa pátria, não estamos construindo uma nação para a
constituição que arquitetamos e isso porquê:

O Povo Brasileiro não se alimenta;
A Mulher brasileira fenece nas oficinas da indústria

urbana, nos escritórios e nas repartições públicas;
A infancia desvalida, murcha no corpo e apodrece na.

alma, nas cidades que a educação malsã e o industrialismo
tarifário,vão criando;

Os lares dec:rescem; a natalidade declina;
A mocidade vegeta na vida urbana, com horror á natu

reza e ao trabalho criador;
No seu tríplice aspecto - moral, social e econÔmico - a

nação deperece, sofre e sangra, mergulhada na aventura in
viável da construcão urbano-industrial.

Sr. Presidente, soletrando. com os precalços da minha
incompetência, o Grande Livro da Vida Brasileira, conven
eí-me que o no:sso problema é social e não político e que,
por isso, a Constituição s6 o atingirá se for capaz de atuar
sObre a nossa fo:rmação social e sôbre a estrutura econômica.
É o que visam a:s minhas emendas, cuja rápida leitura v. Ex.
me permitirá para que fiquem constando dos anais.

Acrescente-se onde conv-ier:
Título ..•

DA CONSTl\U!iÃO NACIONAL

O Povo Bra!5ileiro. por seus legítimos representantes, re
conhece. afirma e proclama que sua constituição em nação
independente, Sua permanência na comunhão bra~iIeira. sua
integridade e segurança, dependem do conheclmento, da
posse ativa e do povoamento do seu vastíssimo território e
que êles só se farão, - pela assistê.ncia contínua ás popu
lações do interior. pelo saneamento rural, pela grande colo
nização e pela máxima expansão das indústrias agro
pecuárias; assim, o Estado que se organiza pela presente
Constituição cc:msidera seu imperioso dever. além da con
secussão da, ordeni social, pela promulgação e execução da
norma jurídica. mais o seguinte:
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a) manter com as nações da Europa, na esfera diplo-
mática, apenas relações de cortezia internacional e no mundo
comercial a solidariedade precisa para a intensa troca das
suas produções;

b) Iniciar e prosseguir, até o·· integral conhecimento,
posse ativa e povoamento do território, a Grande Colonização
de nacionais e estrangeiros; .

c) aplicar dez por cento da totalidade da sua receita
anual aos serviços da colonização e do saneamento rural;

d) promover, estimular e facilitar a criação de grandes
empresas colonizadoras do território nacional;

e) prestar contínua assistência, defesa e proteção ao
trabalho agro-pecuário em todas as regiões do país;

f) procurar interessar Os Estados e, por intermédio
dêles, os Municípios nos serviços da Grande Colonização e
do saneamento rural.

Capítulo i·

Os Estados entregarão ao Govêrno da União as terras
devolutas que lhes forem requisitadas par~=a.-.c::Golonização

e contribuirão para os serviços desta e do saneamento ru
ral com cinco por cento da sua renda anual.

As importancias, relativas a cada ano, serão postas á
disposição do Tesouro Federal no primeiro trimestre do
ano seguinte.

. Capítulo 2·

Para os serviços da Grande Colonização e do sanea
mento rural, os Municípios contribuirão com cinco por
cento da sua renda anual.

As importancias referentes a cada exercício, serão en
tregues aos Governos dos Estados, no primeiro trimestre do
ano seguinte e ficarão á disposição do Tesouro Nacional.

Sr. Presidente: se com as minlJas emendas afastei-me
das linhas clássicas do Direito Constitucional, 'aproximei-~e
dG Brasil, cuja companhia prefiro. Penso que o Titulo Es
:pecial que as enfeixa deveria ser inscrito no :pórtico da nova
Constituição, como brado angustioso do povo brasileiro aos.
seus governantes e dirigentes:

Deixae toda a esperança de construir a nação, se con
tinuardes a construir jardins, cidades e capitais. (Muito
bem. Palmas. O orador é cumprimentado.) .

9

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Generoso Ponce.

O Sr. Generoso Ponce - Sr. Presidente, 81'S. Constituin
tes: Quero, de início, ressalvar o direito, que penso assis
tir-me, de volver á tribuna como um dos relatores par
ciais da Comissão Constitucional, para justificar as res;..
triçõ~s com que assinei o substitutivo daquela Comissão.

Assim, usando dos escassos 30 minutos que me cabem,
de acôrdo 'com a reforma do nosso Regimento. desejo refe
rir-me ao art. 3° do substitutivo, especialmente aos comen
tários e sugestões que, quanto a êsse art. 3-, em nossa úl
tima sessão de sábado, proferiu, desta mesma tribuna, com
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o seu desassombro habitual, o grande e ilustre brasileiro,
. que ~ o Sr. Ministro da Agricultura. o Major Juarez Távora.

Távora.
Alistou-se S. Ex. na falange daqueles que, conside

rando errônea e monstruosa a nossa divisão territorial, pug
nam, naturalmente, por uma alteração da mesma.

Lembrou S. Ex., com êsse intuito, alguns parágraios
aditivos ao art. 3°.

Peço vênia para discordar dos alvitres que S. Ex.
ofereceu para se atingir a êsse alto objetivo.

Antes, porém, permitam-me os Srs. Constituintes qu~~

sucintamente, relemhre algumas considerações feitas aquI
por mim, 'vai para duas semanas, a prop6sito da emenda
da bancada matogrossense suprimindo o art. 85 do ante
projeto, relativo á redivisão territorial e política do pais.

Não é nova, Sr. Presidente, a idéia de alterarein~Se=ãs
lindes históricas dos nossos atuais Estados. Vem da pri
meira Constituinte, de 1823, quando o primeiro Antônio
Carlos a aventou; outros brasileiros ilustres, como Varnba
gem, Fausto de Sousa, QUintino Bocaiuva, e, na Consti
tuinte Republicana, Pinheiro Guedes, Felisbelo Freire,
Amaro Cavalcanti, entre muitos, a propugnaram; e, recen
temente, todos vós conheceis os trabalhos do professor
Backheuser, que, em meu último discurso, comentei, e os
do Dr. Teixeira de Freitas, do Capitão Segadas Viana e do
Dl'. Arí Machado Guimarães, a êsse respeito.

Vários são os argumentos levantados contra a atual di
visão territorial do País. Numerosos os anátemas que têm
caído sôbre essa divisão. Não se conformam uns, Srs. Cons
tituintes, em que tenhamos Estados grandes e p~quenos. e,
aliás, a respeito das próprias expressões gTandes e pequeno~,

fazemos comumente várias confusões, pois denominamos,
geralmente, grandes Estados, não áqueles possuidores de
V3stas extensões territ.oriuis" mas :iqueles que, pela sua po
pulação numerosa, pelas suas condições econômicas e fi
nanceiras privilegiadas, têm, naturalmente, certa prepon
deraneia política DO concerto da Federação.

Eu disse, Sr. Presidente, que nós, os matogrossenses
encaramos com o maior respeito, o maior acatamt:nto, to
dos os vários projetos de redivisão territorial e política. do
país; que não seríamos mesmo infensos ao estudo de uma
redivisão; que poderíamos fraternalm~nte discuti-la com
os nossos compatriotas das outras unidades federativas.
desde que os projetos e alvitres de uma nova divisão ter
ritorial & política do país partissem de um ponto de vista
geral, duma visão de conjunto de todos os Estados da fe
deração, e, principalmente, que não houvesse, da parte dos
seus propositores, de forma alguma, idéias subalternas de
preservar os Estados politicamente fortes, em detrimento
dos Estados politicamente fracos.

Nesta conformidade, Srs. Constituintes, a bancada de
'Mato Grosso, da mesma forma que as do Amazonas, do Pará,
de São Paulo e do Paraná, apresentou emenda supressiva
do art. 85 do Anteprojeto, que mandava transformar em
territórios as zonas fronteiriças do pais, fazendo, assim,
uma disfarçada, uma lateral redivisão do pais, que, de modo
algum, colimava os altos Objetivos de redivisão geral.

Tivemos, Sr. Presidente, a ventura de ver, aceita pela
Comissão Constitucional essa emenda supressiva. .Agora,
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porém. que S. Ex. o Sr. Ministro da .Agricultura. traz para
o seio da Assembléia êsse magno assunto, nós, os mato;.
grossenses, que já nos manifestamos como não sendo in
fensos ao estudo de uma remodelação geral na carta polf
tico-administrativa do país, nos s~ntimos com autoridade
bastante para diseol'darde S. Ex., da maneira pela qual
8. Ex. sugere essa redivisão.

AtenteI,Dos, 81's. Constituintes, para os têrmos essenciais
da questão. Os que dizem que errada é a atual divisão terri
torial do país, por que o afirmam?

Pondo de parte a análise das causas múltiplas, de ordem
hist6rica, de ordem geográfica, de ordem "política e de ordem
social qUe têm, naturalmente, determinado, entre nós, as di
ferenciações na densidade, maior oU'menor, das nossas popu
lações, nas várias zonas, e as. que tem conc01~ridopara a atual
conformação física do país, a verdade é que aqueles qlle
consideram errônea a atual divisão territorial e política le
vam a conta disso que a essa divisão não precedeu um plan.o
de conjunto, geral, científieo, tendo-se deixado o assunto ex::'
clusivamente ao simples perpassar dos acontecimentos, á
evolução natural da nossa história.

Pois bem, Srs. Constituintes, a forma lembrada por Sua
Ex. o Sr. Ministro Juarez Távora, não me parece ser dife
rênte na sua essência, dessa que tem presidido â -formação
dos Estados, através nossa história. Ela a deixa ao sabOr da.
vontade isoiada desta ou daquela população, desta ou da.queiã'
região do país, embóra predeterminando-lbe certas condições
e essas regiões terão em mira naturalmente apenas o imedia
tismo de seus interesses, que, muita vez, não saberão :mesmo
discernir ou que podel'ão não consultar ao interesse geral
do Estado a desmembrar-se, como por essas ou outras razões,
poderão contrariar o interesse geral do país.

Creio, Sr. Presidente, que o objetivo dos que pleiteiam
uma redivÍsão do país não será, por certo, que ela seja feita
de qualquer maneira, e sim o de que se proceda a um scren~

trabalho, de previsão llolitica, corrigindo os defeitos que por
ventura, através o evoluir de nossa história, tenham ficado
na formação dos Estados, isto é, Para uns, que se t'emedeie
a diversidade da extensão ten-itorial dos Estados e, para ou
tros, usando das expressões caras â.queles que têm estudado
êsses assuntos - que se consiga uma possível ElquipotêIl.cil!
econômica e política das unidades federativas.

Assim, s6 um plano nacional, geral, desassombrado, PÔ
qual ninguém pudesse vislumbrar o mais ligeiro pendor ou
preferência por esta. otl aquela Unidade Federativa, com obje
tivos superiores; só um plano raciona.l, cientifico, cujas idéias
fossem amplamente debàtidas e assentes. poderia atingir áque
les resultados.

Desta tribuna, já o disse com toda a sinceridade, que
não sou dos que creem, com fetichismo, que '\lJD.a nova redi
divão territorial do país, por si s6, tivesse o poder .z:niraculoso
de alterar as causas compleÃas que determinam, aqui e ali"
nas várias regiões do Brasil, o crescimento c divérso de Sllas
populações e o seu divérso· desenvolvimento e progrésso, nem
que a divisãõ territorial e p\)1ítica, por si só, tivesse a racul
dade extraordinária de alterar a nossa marcha evolutiva. No
entretanto, Sr. Presidente, aqueles que assim pensam devem
trazer' desassombradamente ao seio da Constituinte porquê
este é o momento oportunO, o estudo desse problema, que
llara eles deve ser necessáriamente essencial.
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:r;;sses problemas, porém, deveriam ser estudados frater
nalmente nesta Assembléia e encarados numa visão de con.
junto, se os propuzesse alguém com autoridade para tanto.
Deveríamos, então, reparar os êrros porventura existentes;
numa inteligente obra de previsão política, evitando os pos
síveis germes de desequilíbrio e desagregação no seio da ie.
deração.

Ora, êsse objetivo colimado pelos que pleiteiam a redivi.
são territorial e política do país, não pode, de forma alguma,
ser alcançado, pura e simplesmente pelo artigo 3°. nem mesmo
se fossem aceit-as as sugestões e os adandos propostos por 8ua
Ex., o Sr. Ministro Juarez Távora.

Êsse artigo 3°, contra "o qual, com tanta veemencia se
insurgiu desta tribuna, não é senão - como aliás S. Ex.
reconheceu - a reprodução daquele artigo 4° da Constituic;ão
de 1891. O Anteprojeto nó-lo havia enviado sob o n. 5; a an
tiga Constituição capitulava-o no 4° e o substitutivo nó-lú
mandou sob o n. 3. Pura questão de alteração de número é
de duas expressões, que o não alteravam na essencia.

De certa forma, Sr. Presidente, a origem dêsse artigo 30

é bem remota, porquê êle já existia na Constituição outorgada
ao país em 1824, na vigência de cujo dispositivo puderam
desmembar-se, ao norte do país, do Pará, a antiga comarca do
Rio Negro, para formar o Estado do Amazonas, e, no sul de
S. Paulo a antiga comarca de Curitíba, para constituir a en
tão Província, e, hoje, Estado do Paraná.

Portanto, não havia assim essa rigeza que impedia ou
tornava abolutamente inexequível o desmembramento e a for
mação de novos Estados. Seja como fôr, o fato é que esse
artigo 3° deve ser encarado não como meio, como processo
normal para a redivisão geral do país, que s6 poderia ser
atingido, encarando-se de frente o problema em toda- a sua
magnitude, problema complexo, a respeito do qual a-pezar-de
numerosos estudos científicos variam enormemente as solu
ções aventadas.

A Comissão Constitucional não teve o intuito - como
talvez haja parecido a S. Ex. - de dificultar a execução da
idéia. Ao contrário - e vou dar a prova -- aquêle órgão téc
nico apreciou a emenda do Sr. Deputado Alfredo Mascare
nhas, assinada, aliás, por todos os membros do Partido So
cial Democrático da Baía, emenda essa que substituia as ex
pressões "duas sessões ordinárias consecutivas" por '"duas
legislaturas sucessivasn. A Comissão Constitucional, entre
tanto. que poderia ter aceito essa emenda. mais ainda, que
poderia ter suprimido o art.igo 3°. nem aceitou a emenda da
bancada baiana, nem suprimiu o artigo. Compreendo, 81'S.
Constituintes, os elevados intuitos que ditaram ao Sr. Minis
tro .Juarez Távora a idéia de procurar, com a inclusão de
certos parágrafos no art. 3", chegar aos objetivos, que coli
ma, de uma redivisão territorial do país. :Não creio, porém,
que-êsse possa ser o meio adequado. Ou aproveitamos- a cir
cunstancia excepcional de estarmos reunidos em Assembléi3.
Constituinte e termos poderes para tanto, e com desassom
bro abordamos o problema, ou deixamos os Estados nas suas
lindes históricas e vamos cuidar de outros e graves assuntos
que se nos antolham, nêste momento. .

O SR. DOMINGOS VELASCO - O pensamento do M8Jor
Juarez Távora, propondo a inclusão daquêlcs parágrafos ao
art. 3°. visou tornar exequível a idéia, porquê V. Ex. ~ão há
de negar que o art. 3° não p6de ser, na realidade, pratIcável.
~se o intuito do Ministro da Agricultura.
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O SR. GENE]lOS.O PO~CE - Responderei ao aparte do
nobre colega: o J.ntUlto eVIdente do Sr. Juarez Távora foi o
de facIlitar, com os parágrafos que sugeriu ao art. 3°. o des
membramento dos Estados para formar Estados ou territó
rios ou para anexá-los a Estados visinhos, "visando natural
mente - já que S. Ex. havia esposado desta mesma tribuno
a idéia da redivisão geral do Brasil - por tal forma: atmgir
êsse resultado. .

'Como disse, não seria êsse, entretanto, o melO maIS ade
quado. Já que o ilustre aparteante, Deputado por Goiaz, Sr.
Domingos Velasco, se referiu ás facilidades que o Sr. Minis
tro Juarez Távora quis acrescentar a êsse artigo, para a sub
divisão, desmembramento ou anexação de Estados, direi que
essa facilitação, pela qual S. Ex. pugnou desta tribuna, foi
realmente, exagerada, indo a um ponto que não poderia se
achar, é de vêr, nas intenções daqquêla titular, de transfor
mar o art. 3ct da futura Constituição e.m germe ~terno de
ebolição e inevitáveis dissenções nos Estados. Vou mostrar
porquê.

Sr. Presidente, na Constituinte de 91, o Deputado por
Minas Gerais Américo Lobo, e o Deputado Almino Afonso
propuzeram que o assentimento dos Estados, para que fos~em

desmembrados, subdivididos ou anexados a Estados, tivesse
a aprovacão das respectivas Assembl.éias, em dua legislatu
ras consecutivas.

A Constituição de 91 estabeleceu duas ordinárias, conse
cutivas, da mesma fórma que o Substitutivo de agora.

Pois bem, o Sr. Ministro Juarez Távora propôs, desta tri
buna, que somente fossem ouvidas as assembléias estaduais,
em uma - notai bem, Srs. Constituintes - em uma Sessão
ordinária. e isso, apenas para os casos de subdivisão, para
anexação a Estados visinhos, pois, que quando se tratasse da
subdivisão ou do desmembramento dos Estados, para forma
rem novos Estados ou territórios, deseja S. Excia. se dispen
sem tal consulta ás aS3embléias legislativas locais.

O SR. PRESIDENTE - Advirto ao nobre orador que está
findo o tempo de que dispunha.

O SR. GENEROSO PUNCE - Solicitaria "a V. Ex., Sr.
Presidente, me fosse concedido, mais um quarto de hora, na
minha qualidade de relator.

O SR. PRESIDENTE -. Concedo a V. Ex. mais alguns mi
nutos, para conclUlr suas considera~ões.

O SR. 6:E.'iEROSO PONCE - Muito agradecido a V. Ex.
Como referia, Sr. Presidente, o Sr. Ministro Juarez Tá

vora queria ou quer que, para o possível desmembr~me!lto
dos Estados. afim de formarem novos Estados ou terrItórIOS,
não sejam ouvidas as assembléias estaduais, isto é, que bas
te o recurso para, Conselho Federal, dos Concelhos Munici
pais das regiões que queiram desapregar-se.

Para êsse fim é necessário que tais municípios - e S.
Ex. faz aí certas limitações - possuam o mínimo de 40.000
quilômetros quadrados e de 300.000 habitantes. .

Aliás, S. Ex. falou em Munieípio e em Conselhos Mum
cipais - dOe fórma que, admitiu que reunid9s .do~s, três ou
mais pudessem, perfeitamente alcancar aquêle lUlllte.

" O SR. DOMINGOS VELASOO - Parece-me que o intuito é
justamente êsse. -

O SR. GENEROSO PONCE - Bastaria, pois, o recurso
dos conselhos municipais ao Conselho Federal para que
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pudesse ser decretado o desmembramento e se fisesse a
transformação em território. ou a criação de novos Estados.

O Sa. DOMINGOS VELASCO - V .Ex. está enganado. De
acõrc:I0 eom a opinião do Sr. Ministro Juarez Távora. será
preCISO proceder a um plebiscito na zona. Ai a cousa é dife
rente.",

O SR. GENEROSO PON.CE - pe;1éUamente. Depois do
recurso chegar ao Conselto Federal, é que êste mandará pro-
ceder ao plebiscito. .

Assim, O aparte do nobre colega vem esclarecer melhor,
ainda,aquela afirmação mmha, feita hã pouco, de que êsse
dispositivo, se aceito, se transformará em tim germe de agi-
tações continuas. .

O SR. DOJooIlNQOS VELASCO - l\'las agitações úteis.
O SR. GENEROSO PONCE - Assim, ao invés do alto

objetivo colimado por S. Ex., de evitar a possível desagre
gação do país, viremos a ter a nobre e elevada iniciativa
de S. Ex. transformada em foco perene de agitacão nos
Estados.

O SR.. DOMINGOS VELASCO - Não vejo razão para isso.
O SR. GEiÇEROSO PONCE - Srs. Constituintes, o caso

de Princesa é recente, em que pesem as declarações ulti
mamente feitas pelo Sr. Washington Luiz.

O SR. !RENto JOFFILY - Afirmações todas irritante
mente inveridicas.

O SR. GENEROSO PONCE - Quais?
O SR.. !RENtO JOFFILY - As do Sr. Washington Luiz.

Os fatos são de ontem e êle procura tirar de si uma culpa
de que absolutamente não pode livrar-se.

O SR. GENEROSO PONCE - Agradeço o esclareci
mento do ilustre Deputado pela Paraíba. Lembrava eu o
caso de Princesa.•.

O SR. !RENto J OFFILY - Fomentado pelo Gavêrno Fe
deral.

O SR. GENEROSO PONCE - Ouça-me o ilustre re
presentante da Paraíba e compreenderá que estamos de
acôrdo. Chamava eu a atenção dos Srs. Constituintes para
o recente caso de Princesa. Se houvesse, na ocasião, um
artigo como êsse ora proposto pelo Sr. Ministro Juarez
Távora. Princesa teria sido transformada. em território, ou
em Estado, ou anexada ao Estado vizinho, para castigo da
bela independência da Paraíba!

O SR. DOMINGOS VELASCO - Mas, no caso de Princf!sa, o
município não preencheria as condições necessárias.

O SR. LEÃo SAMPAIO - Nem quanto a territ6rio, nem
quanto á população. nem quanto á renda.

O SR. GENEROSO PONCE - Nesse caso, não preen
cheria, e talvez fosse le.vando isso em conta que o Sr. Mi
nistro Juarez Távora fez aquela limitação.

O SR. DOMINGOS VELASCO ~ V. Ex. está equivocado.
O SR. GENEROSO PONCE - Não afirmei: disse tal

vez e com isso fazia justiça á previsão política do Ministro.
Nem é imprescindível á minha argumentação.

O SR.. DOMINGOS VELASCO - A origem é outra.
O SR. 1REN1:0 JOFF1LY - O orador admite que tenha

mos sempre Governos na República, como aquele que per
mitiu a imoralidade de Princesa? Creio que não devemos



fazer, uma Constituição !lntevendo a possibilidade dA tama
nhas imoralidades.

O SR. BIAS :F'ORTES - Precaução e caldo de galinha não
fazem mal a ninguém.

O SR. GENEROSO PONCE - Referi-me, Sr. Presi
dente, a um caso concreto, para que se não dissésse que eu
devaneava.

O SR. DOMINGOS VELASCO - Mas o caso não se aplica
aqul.

O SR. GENEROSO PONCE - Servirá, porém. a argu
mentação para qualquer outro Estado do Brasil.

O SR. BIAS FORTES - V. Ex. está prevendo o caso em
Mato-Grosso? .

O SR. GENrotOSO PONCE - Com& V. Ex. poderia
recordar-se do caso -do Triangulo Mineir-o.

O ~R. ~lAS J! uR'1'ES - ~::;tou de aCOrdo com V. Ex. .E
preciso tomar todas as precauções.

O SR. GENEROSO PONCE - Vimos, portanto, um casO
concreto de ontem, QUe hoje nos autoriza a. pensar nos pos
síveis casos de amanhã. Nossa obra, de legisladores cons
tituintes, deve ser de previsão política e de alto alcance, e
temos obrigações de levar em conta os antecedentes.

O SR. .RIAS FORTES - E estabelecer freios para possí
veis abusos.

O SR. GENEROSO PONGE - Nosso trabalho deve ser
- mesmo para aqueles, como o Sr. Ministro Juarez Távora,
que pretendem nova redivisão politica do país, - no sentido
ele evitar possíveis germes de agitação, C1.e desequilíbrio e
ele desagregação. no seio da Federação Brasileira.

O SR. DOMINGOS VELASCo - Êste não é o caso.
O SR. mENto JOFFILY - Penso que o caso de Princesa

não pode ser aplieado agora.
O SR. GENEROSO PONCE - Na Constituinte de 1.891. o

Deputado por Minas Gerais. Sr. América Lobo, eoncoI'dan
do com a possibihdadede desmembramento de Estado, pro
pôs modificação ao art. 3°. de modo que êsse desmembra
mento SÓ pudesse ser feito depois de aprovado em duas
legislaturas sucessivas, - e cito, textualmente - ~e não
apenas em dois anos sucessivos, porquê os Deputados e Se-

,nadores de um biênio seriam os mesmos e conviria que o
consentimento fosse dado por Deputados e Senadores de duas
legislaturas". O Sr. Constitutinte Almino Afonso, fez de
claração de voto contrário ao art. 3°, dizendo:

"'Declaro que voto contra o art. 3", porquê reputo
ameaça iminente aos pequenos Estados, que, por éle,
ficam expostos a desaparecer e anular-se. no seio da
União, sob qualquer especioso pretexto de falso pa
triotismo."

Preocupado com a idéia de redivisão do Brasil .•.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Na América do Norte 'a redi

visão dos Estados foi de patriotismo e de J:rogresso. Hoje.
há 50 Estados, quando er;i.m perto de 1. O.

O SR. GENEROSO PONCE - Não SO\1. ilustre e nobre
representante de Pernambuco, um opositor ferrenho e in-
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transigente de possíveis redivisões territoriais de nossa Pá::
tria. Penso, entretanto, que tal redivisão deve ser encarada
sob um aspecto geral, panoramico, da situação brasileira e·
de 1p.odo algum. como o fez aquele célebre parecer da Socie
dade de Geografia, que já analisei, desta tribuna•..

O SR. ARRUDA FALcÁo - V. Ex. rasgou o parecer.
O SR. GENEROSO PONCE - ... de modo a evitar que,

propositadamente, se toque neste ou naquele Estado politi
camente forte. dando a entender que os óbices polfticos le
vantados pelos grandes Estados é que determinavam êste
recuo.

O SR. DOMIN60S VELASCO - V. Ex. julga que não foi
por isto que não se fez a redivisão ?

O sa. GENEROSO PONCE - Não se fez redivisão al
guma.

O SR. DOMINGOS VELASCO - É o que pergunto a V. Ex.;
atribue o fato de não ter havido redivisão territorial á in
fluência dos grandes Estados?

O Sa.. BIAS FORTES - Não foi. Me$mo porquê a Revo
lução não foi feita pan subdividir novamente o Brasil. (Há
outros apartes.)

O SR. GENEROSO PONCE - Sr. Presidente, acho que
estou com a palavra.•.

O SR. CARLOS. REIS - V. Ex. podia pedir que fosse
descontado o tempo.

O SR. GENEROSO PONCE - Sr. Presidente, volto ao
assunto, que o tempo me não sobra. Faço minhas as expres
sões do nobre Deputado por Minas Gerais, o Sr. Bias For
tes e continuo.

O Sr. Ministro propõe, em resumo, que, para a l>ubdi
divisão, o desmembramento e a anexação de uma parte do
território de um Estado a outro, bast.a a aprovação da as
sembléia estadual em uma sessão ordinária.

O SR. DOMINGOS VELAsco-Isso é para evitar o exagero,
tornando a medida exequível.

O SR. GENEROSO PONCE - Não há exagero. E não foi
certamente por diletantismo que tantos brasileiros ilustr~.~

aventaram na Constituinte de f891 - como nesta Consl1
tuinte o fez a bancada baiana - que isso fosse deliberado em
duas legislaturas consecutivas. E explicarei porquê.

A razão, naturalmente, é que assunto de tamanha monta
e relevancia não pode ser deixado ás pai:'tões momentaneas,
susceDUveís, muita vez, de, arrastando no seu vórtice a as
sembléia local, determinar, por exemplo, ou uma subdivisão,
uma anexação injustificável, como também - encaro as hi
póteses inversas com o mesmo desassombro - como tam
bém uma assembléia facciosa poderia opor-se a uma divisãO
que, de fato, se impusesse pelo interesse do Estado ou pelo
interesse nacional. E, então, o povo manifestando-se por
ocasião da escolha' dos novos legisladores, nuro verdadeiro
plebiscito, ai, sim, o povo de todas as unidades federativas,
interessadas no caso, diria a última palavra sôbre o assunto.

Aliás, o ilustre General J. Ramalho, que não tenho a
honra de conhecer. mas que o nobre representante de Goiás,
como militar talvez conheça•..

O SR. DOMINGOS VELASCO - É realmente um brilhante
oficial do Exército.



o SR. GENEROSO-PONCE - e que é um dos pro-
pugnadores daredivisão territorial e política do País, pro
põe, nO seu projeto de Constituição, o seguinte artigo 3°, que
vou ler aos 81'S. Constituintes:

"Os Estados podem incorporar-se entre si, sub
dividir-se ou desmembrar-se para se anexar. a ou
tros ou formar novos Estados, :glediante autorização
legislativa votada por maioria de votos e em du,a-s le
gislaturas da Camara Federal, salvo na atual."

Não é, portanto, uma inutilidade lembrada apenas pelo
humilde orador.••

O SR. DOMINGOS VELASCO - Não é uma inutilidade.
Torna-se a medida inexequível, como de fato o é.

O SR. GENEROSO PONCE - '" mas por muitos Hus
tres brasileiros.

O SR. CARLOS REIS - Ainda há pouco apareceram dois_
trabalhos importantíssimos sôbre a matéria: um de João Ri
beiro e outro de Otávio Augusto Teixeira de Freitas.

O Sil.. BIAS FORTES - É imprescindível que medida da
lmportancia desta seja submetida a duas legislaturas.

"O SR. GENEROSO PONCE - Diz muito bem V. Ex.:
"medida da importancia desta", porquê no encarar a possi
bilidade do desmembramento de um Estado não se tem de
considerar apenas o interesse local, imediato desta ou da
quela região. Tem-se igualmente de atender ao interesse
geral do Estado e mais ainda o interesse geral do país, que
pode vir a ser contrariádo até mesmo nêsse ideal de equi
Iíbl'io e de unidade nacional, por uma anexação de dois Es
tados formando nova. unidade federativa, tão poderosa que
traga desiql1ilfbrio á Federação.

O SR. BIAS FORTES - Devemos ter em vista, acima de
tudo, a ordem pública, até porquê se poderia originar, com
tal providência, uma guerra civil no território nacional.

O Sn. J"E.'\O S.\!>lPAIO - Aliás, o inconveniente que Vossa
Ex. judiciosamenle acaba de referir poderia ser dirimido,
uma vez quando estntuíssemos noutro parágrafo, que a ane
xa~üo de dois ou mais Estados não seria possível, se a soma
de SUI1S POpuhll:.ões ou de suas superfícies viesse a se tornar
maior do que a populat;iio do Estado mais populoso ou a
superfície do maior Estado da Federatão.

O SR. BIAS FOI\TES - Os dispositivos são até iníquos,
porquê V. Ex. verifica a. impossibilidade de um Estado se
desanexnr, o maior cedendo tel'reno ao menor. Minas e São
Paulo süo dois grandes Estados e são limitl'ofes. São Paulo
pode anexar de Minas e Minas não pode anexar território de
S. Paulo.

O SR. GENEROSO PONCE - O aparte de V. Ex. me
leva a considerar um dos parágrafos sugeridos pelo SenbOl'
Ministro Juarez Távora o qual, naturalmente, procurando pre
venir uma injustiça, de certa forma autoriza coisa peor.
Lembra S. Ex. que não possa ser desmembrado senãCl um
Estado maior, em llroveito de um menor. E aí fica S. Ex.,
mesmo com toda a rutilancia de sua inteligencia, naquela
confusão a que. estamos acostumados, no cercante a conside
rar o que é e o que não é um grande Estado.

Grande Estado é o de São Paulo, com seus 290 mil qui':
lometros quadrados, se não me falha a memória. Quanto ao
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Estado de Mato Grosso, com seu milhão e meio de quilome.tros
quadrados - e que, politicamente, é considerado um do::; pe
quenos Estados da Federação - teríamos a anomalia de po
deI" ~le ceder parte de seu território, para anexá-lo a São
Paul9·

Pergunto eu. agora: o Estado que resultasse dessa fusão
não seria, por acaso, mais nocivo á Federação pelo desiquilí
brio que adviria do desmembramento e da anexacão dêssê
território a um E::;Lado já bastante poderoso; mais nocivo do
que a divisão que ai está e que herdamos dos nossos ante
passados?

Vou terminar, Srs. Constituintes.
Seja como fôr, o art. 3° nã.o deve ser encarado como ins

trumento adequado para uma remodelaç.ão geral na divisão
territorial dos nossos Estados. Embora com as longas especi
ficações e deLerminacões sugerIdas pelo Sr. ministro da Agri
cultura, a CUjas boas lOtenções e aUo espírito rendo as mi
nhas homenagens; embóra comêssas longas especificações,
que dão bem a medida da complexidade do problema e que
mellJor poderiam ser cuidadosamente previstas em lei ordi
narIa, como, alias, há tempos, já propugnára o Deputado rio
grandense do sul, ::)1'. Joaquim Osório - emb6ra com as
sugestões do SI' _ Ministro Juarez Távora, ou outras que as
viessem retificar ou ampliar - o art. 3° será sempre apenas
uma válvula para casos especiais que venham a surgir, e·
nunca um meio racioniU, científico, completo, perfeito, para
a. ambicionada redivi.sào geral do Brasil. (Muito oem; 1nu.ito
bem. Palmas. O 01'0001' é cumprí1nentado).

Durante o discurso do Sr. Generoso Ponce, o
Sr. Cristóvão Barcelos, 2° Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Tomaz LObo, 1° Secretário.

Vem á Mesa, é apoiada e enviada á Comissão
Constitucional, a emenda n. 101

10

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. FUI'tado de Me
nezes.

O Sr. Furtado de lIeDlles lê o seguinte discurso: 
"Sr. Presidente e Srs. Constitutintes, reconhecendo embora
a minha incompetência para tratar desta tribuna, de assuntos
da mais alta importancla, como sã.o quasi todos os que de

.vem figurar na Carta Magna do nosso Brasil, sinto-me no

.dever de manifestar, ao menos, a boa vontade que me anima
de concorrer de alguma sorte para que a nova Constituicão
saia escoimada de defeitos, e consultando os mais altos in
terêsses da nossa nacionalidade.

Esta é a razão de, pondo toda a minha confiança .em
Deus e contando com a máxima benevolência de V. Ex.,
.sr. Presidente. e dos meus dignos Pares. vir a esta tribuna.
em que pontificam figuras dignas do:; parlamentos maisnQ
tá"eis du rn unrl0, trazer o fraco contingente dos resultados
dos meus estudos. .

Urgindo o tempo, escoando-se com extraordinária ra
pidez as 240 horas que ·nos são concedidas para discutirmos
probl~lDas vitais para a .nossa .Pátria, não devo desperdicar-
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lhes os minutos, com divagações, nem siquer· em conside
. rações puramente teóricas ou especulativas.

Vou me ocupar dos assuntos que aqui me obrigaram a
vir do modo mais simples possivel e sob ponto de vista in-
teiramente prático. ,

O primeiro dêsses assuntos,Sr. Presidente, é o regimen.
de propriedade e o sistema de aproveitamento das nossas
riquezas minerais.

Tenho a honra de representar nesta casa, como também
V. Ex., um dos Estados do Brasil mais ricamente dotados
por Deus de substancias minerais úteis e em condições de
explorabilidade industrial. A minha emenda, Sr. Presi
dente, representa· a convicção profunda .estabelecida através
de mais de 30 anos de estudos e ohservações como professor
de legislação na Escola de Minas de Ouro .Preto.

Porquê não se tem desenvolvido, como era de esperar
se, no Estado de Minas, a indústria extrativa mineral? Ao
meu vêr, duas razões principais concorrem para O seu en
torpecimento.

A primeira, e que me parece a mais importante, é a
incerteza, a insegurança da propriedade das jazidas. A orI
gem da propriedade imobiliária em toda a zona mineira do
nosso Estado, foi a data mineral. Obtida a data, o individuo
apoderou-se definitivamente do solo e, tendo alJandonado a
indústria cuja exploração não mais lhe dava o desejado re
sultado, transformou-se em agricultor ou criador de gado.

Estendeu mais e mais os seus domínios por terrenos
vagos. Por sua morte, passaram os seus herdeiros a ter
corno sua, sem inventário e partilhas, em comum, portanto,
essa propriedade.

Cada um assenhorou-se de uma parte, construiu casa
e nela instalou-se, fechou terreno e pÔs-se a cultivá-lo, ou
aproveitá-lo como pasto.

Nenhum, porénl, perdeu de vista que os seus direitos
estendem-se a toda a propriedade primitiva.

Um ou outro vendeu mesmo os seus direitos á quota
que lhe cabia sObre o LotaI, 115, 1110 da propriedade, intro
duzindo assim esll'anhos na comunhão.

O fato reproduziu-se em três ou quatro gerações.
Hoje aparece uma jazida numa dessas propriedades.

Uma emprêsa quer adquiri-la. O atual detentor da proprie
dade em que ela se encontra quer 2.000,3.000, 5.000 contoi!
por aquilo que há 15 dias não valia 5 contos.

llo\so, porém, núo é o peior: surgem de toda parte condo
minos da propriedade, cada um reclamando uma exorbi1an
cia pela sua parte e apresentando documentos que, se não
fazem fé, servem ao menos para chicanas.

Se a emprêsa logra adquirir algumas dessas partes,
surgem demandas que se perpetuam, e o capital de que a
emprêsa dispunha para a lavra da mina vai-se na luta pela
sua aquisição. .

Se queremos que a indústria mineira se desenvolva em
nosso Estado. e em todo o Brasil, precisamos aproveitar a
oportunidade para tornar segura"garantida a posse dos de
pósitos minerais ricos, ás emprêsas que se proponham apro
veitá-·los.

Temos dois casos, Sr. Presidente, que considerar: o das
jazidas já conhecidas, embora estejam ou não sendoexplQ
radas, e o daquelas que ainda se não d.escobl'iram.



No primeiro caso, parece-me não padecer dúVida 'qUe.
em virtude da Constituição de 1891, elas pertencem ao pr~, ..
prietário da superficie ou a quem êle haja transferido -os
seus direitos, em virtude da permissão de venda da jazida
independente do da superfície. .

O recurso que cabe ao Estado para garantir o direito
de explorar tais jazidas é a sua expropriação, mediante
prévia indenização.

Quanto ás do segundo caso, hão de permitir-me os
Srs. Constituintes que faça algumas considerações de ca
ráter geral para firmar o mim ponto de vista sõbre o regime
que a nova Constituição deve adotar.

Sob três princípios pode basear-se a legislação das mi
nas de um país: ou a jazida é propriedade do Estado e te
mos o sistema dominial. ou pertence ao dono da superfície,
sistema de acessão, ou a ninguém pertence. sistema da res
nullius.

Impossibilitado, pela escassez de tempo, de expôr lon
gamente aquí êsses três princípios, de demonstrar as vanta
gens do terceiro, que está sendo adotado pela maioria das
nações, eu ajunto a memória que sob o assunto publiquei na
Revista da Universidade do Rio de Janeiro, número de Junho
de 1932, e peco a V. Ex., Sr. Presidente. que a mande pu
blicar com êste discurso, como documento elucidativo.

, Limitar-me-ei a dizer que o prhneiro dêsses sistemas
foi o considerado em vigor pela Constituição de 1824 e vi
nha dos tempos coloniais. vigo de propósito, considerado,
porquê tenho as minhas dúvidas a respeito. visto aquela
eonstituicão dizer, em seu artigo 17~, que era garantida a
propriedade em toda a sua plenitude e não fazer restrição
expressa em relação ás jazidas.

~sse sistema deu máu resultado.
O de acessão foi o da primeira república e já vimos que

criou toda sorte de tropeços ao aproveitamento das rique
zas minerais, isto até em terrenos do Estado ou por êle ce
didos, como Das célebres demandas sObre o Pico de Itabira,
os Cristais da Serra do Cabral, e o ouro e a baritina da Serra
de Antônio Pereira, em Minas. O terceiro sistema parece
me o melhor.

Neste sistema, há dois subsistemas. O primeiro é o da
ocupação que dá. direito ao descobridor ou ao primeiro
ocupante e me parece tão máu como o sistema de acessão,
o segundo estabelece o direito ao Estado de dispõr da ja
zida em bem da sua exploração; não como dono, como pr~
prietário, podendo fazer dela o que lhe aprouver; mas se
gundo regras previamente estabelecidas, que lhe não dei
xam o arbítrio de escolher a quem deva concedê-la, ou as
condições do contrato.

:e êste o regime que penso devemos adotar. e êste éo
que consigno na emenda ora apresentada.

Alegro-me, Sr. Presidente, em verificar que o pensa
mento da Comissão encarregada de elaborar o anteprojeto
constitucional e composta de luminares do nosso Direito
Público, expresso na 37B sessão, de 17 de Marco de 1931,
era mais ou menos o mesmo por mim sustentado de longa
dlrta nas minhas preleções na Escola de Minas, e que ora
emito.

Apenas divirjo em dois pontos daqueles mestres e do
consignado no projeto, ora em discussão: 1°, as jasidas não
devem pertencer á União, nem mesmo ao Estado, mas serem
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.administrádas àpenas pelo Poder Público, pelo ius imperii;
20, a· administração das minas deve ser confiada ao .. Estado
em·que se achar e não á União, a que, no entanto, deve caber
a legislação a respeito.

Justifico-me. As jasidas não devem pertencer em pleno
dominio á União ou ao Estado para que não haja .arbítrio
no dispõr delas. O papel do Poder Público deve ser apenas
o de concedê-las, mediante hasta pública e segundo condi
ções de idoneidade moral, profissional e financeira e con
forme cláusulas estabelecidas em lei federal, que poderão ser
completadas pela legislação estadual. Deve ficar a cargo _do
Estado, porquê não se compl'ende que um habitante do Ama
zonas, do Pará, ou de Mato Grosso venha concorrer no Rio
de Janeiro a uma hasta pública para arrematar a concessão
de uma jasida situada lá e de relativamente pouco valor;
nem que o Govêrno Federal mantenha naquele Estado um.
empregado para fiscalizar a explora(}ão de uma mina que
não lhe dará a devida compensação. Sou contra os fiscais
pagos pelos fiscalizados.

Acresce que o Estado, que tem o seu corpo de enge
nheiros de obras públicas, pode ter ao menos um engenhei
ro de minas que estude as riquezas de seu sólo e subsólo,
faça as prospeções dessas riquezas e fiscalize as minas con
cedidas e as particulares em exploração.

. Tudo o que disse até aQUi refere-se á propriedade das
minas.

A incerteza da propriedade não é porém a causa única
do atraso da nossa indústria extrativa mineral, Sr. Presi
dente, há outras. Para s6mente falar nas principais, por
quê o tempo está correndo e êle é nosso inimigo, corre quan
do desejavamos que fosse de vagar e reroancha quando que
reriamos que corresse, vou referir-me á falta de capitais.

Em rePj1'a a indústria extrativa exige um grànde capi
tal, o qual não sómente não será remunerado de pronto, co
mo não tem garantida a sua compensação e muito menos o
lucro.

Quem vai iniCIar uma exploração precisa dispôr de ca
pital que lhe permita abrir as vias de' comunicação com ()
corpo da jasidn., dar segurança a êsses meios de penetração
instalar engenhos para tratar os mineiros, estabelecer meios
de transporte e tudo isso. antes de começar a extrair subs
tancia útil e sem ter certeza às vezes de qUe o corpo da ja
sida corresponderá -ás suas esperanças.

Os nossos fazendeiros, donos de jazidas, não dispõem
em regra desses capitais e quando deles disponham não têm
hal>ilitações para fazer tais instalações, nem coragem para
arriscar as suas fortunas, quando com um capital muito
menor e uma segúrança muito maior~ podem tocar as suas
lavouras ou criar o seu gado, que são de resultado muito
mais garantido.

O descobridor da jazida ou técnicamente, o seu inven
tor, está.. em geral, nas mesmas condições do proprietário
·do sól0 e, enquanto o direito de exploração couber aos dois,
nada teremos feito.

Justifica-se assim, mais uma vez, a minha teoria: a
jazida deve ser explorada mediante hasta pública, o conces
sionário deve ser considerado seu proprietário, enquanto
·mantiver um serviço de exploração realmente verificado
·pelo fiscal do Govêrno e perder todo direito logo que· cesse
() trabalho por certo tempo, sem razão plausível, em fa.vor
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de outro que venha continuá-lo, iIÍdenizandô-Ó das benfeiw.,;
rias que aproveitar.

É certo, Sr. Presidente, que o proprietário do terreno
em que a jazida estiver situada, será indenizado do terreno
indispensável ao serviço da mina, da água q'ue para êle fOr
necessária, bem como da desvalorização que, para a sua pro
priedade, poderá. resultar do estabelecimento da. nova in
dústria.

Éle poderá mesmo reclamar que -o Estado lhe adquira
toda a propriedade pelo justo valor livremente combinado ou
estabelecido por tribunal al'bitl'al na .fol'ma da- lei.

A consideração da falta de capital entre nós, Sr. Pre
sidente, leva-me a não concordar com aqueles que enten
dem que devemos exigir que o capital das empresas de mi
neração seja integralizado no Brasil. Seria pormos outra
catraca na roda da nossa indústria, que a entravaria nova
mente.

Podemos exigir que essas empresas sejam organizados e
legalizadas no Brasil. Que se compromettam a agir de acôr
do com as leis brasileiras a submeterem as suas questões, ex
clusivamente á justiça de nossa Pátria e a ter a sua admi
nistração br~sileira.

E o necessário e o quanto basta. Não me posso esque
cer de que a Mina de Morro Velho, a mina de ouro mais
funda do mundo, uma das causas de nosso orgulho, que com
tanta satisfação'vamos mostrar aos visitantes ilustres de
nosso Estado, é explorada graças ás economias de domés
ticos, chauffeurs e motorneiros -de Londres. Sem êsse ca
pital é possível que ainda estivesse dormindo como as suas
co-irmãs das nossas montanhas.

Para terminar o assunto, Sr. Presidente, direi apenas
que penso não devermos deixar o domínio sObre as jazidas
indispensáveis á defesa nacional em caso de guerra, aos Es
tados, mas entregá-lo á União que determinarã Q seu apro
veitamento.

Outro assunto, Sr. Presidente, de que jUl~o dever ocu
par-me, é justificação de uma emenda que enVIO á Mesa sO
bre o restabelecimento das gratificações adicionais.

No esboço que foi apresentado á Comissão encarlAgada
de elaborar o anteprojeto constitucional, figurava a seguinte
disposição: d) não haverá adicionais por tempo de serviço,
nem percentagens, nem participação em multas."

Posta em discussão essa letra, o Sr. João Mangabeira
disse, na sessão n. 25 de 31 de Janeiro de 1933 que havia
proposto a supressão da gratificação adcional por tempo de
serviço, mas, melhor refletindo, verificou que não seria jus
to estender essa medida ao magistério, por isso que os pro
fessores catedráticos que fazen. concurso, não mais têm
ac'sso.

O Sr. Melo Franco, que presidia a sessão, votou cont.ra
essa letra, por entender igualmente que os professores de
vem perceber a gratificação adicional pelo tempo de ser
viço.

O Sr. Carlos Maximiliano propõe que se conceda a gr:l
tificação adicional para os casos em .-que não haja acesso e
lembra a inclusão dos desembargadores, que, só por acaso,
são elevados a ministros do Supremo Tribunal.

Nem uma voz se elevou contra essas gratificações, sendo
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a letra 'il suprimida por unanimidade da Comissão, pelo que
se depre~nde da leitura da ata. -.

Com surpresa, Sr. Presidente, vimos que a proposta do
ar .. Carlos Maximiliano e o pensamento unanime da Comis
são do anteprojeto não apareceram no projeto~ ond~' deviam
ter figurado no art. 88, que estabelece as bases -para () Es
tatuto do Funcionário Público. _

Emendas assinadas: uma, pelos 81'S. Nogueira PeDido e
Morais Paiva, outra, pelo Sr. Daniel de Cacvalho 6.:lutra
aiuda pelos Srs. Nogueira Penido e Morais Paiva e pAIos
S1's. Ferreira de Sousa e Luiz Sucupira, deram-nos a t.Spe
rança de que a disposição tão bem aceita pela Gomis::.íi.o do
anteprojeto seria 1'estabelecida. Essa esperança, porém, ma
logra-se. Nada se encontra no art. 87 em que se tt"ansfor
mau o 9:1. dó Anteprojeto.

No entanto, Sr. Presidente, nada mais justo.
A gratificação adicional periódica, concedida eemo com...

peusação. ao funcionário que não tem acesso em virtude do
cargôque exerce e que obteve em pesado concurso de pro
vas, foi sempre desde o começo do Império considerado· re
muneração por trabalho feito ÍllcorIlorada ao patrimônio do
funcionário, como bem acentuou o Conselho do Estado em
sessão àe 19 de Janeiro de 1854.

Tanto foi sempre assim considera.do pelos governos que
se sucederam no Império e na República, que. aind~ aos ft.1n
cionários afastados de seus cargos em virtude de comissões
de outros ministérios, ou. dos governos dos Estados, aos
que se demitiam de seuS cargos. aos em disponibilidade ou
licenciados sem vencimentos e até mesmo aos (lUe sofriam
condenai,ião criminal, eram. pagas as gratific.a(}ões ~\.dieionais.

Tais são as gratificações que o art. 60 do decreto nú
mero 19,582, de 12 de Janeiro de 1931, sem um consideran-
dum justificativo siquer, suprimiu. .

Consideremos, Sr. Presidente, o caso especial do Ms.gis~

tério Superior.
Um joven. cheio de esperanças, graduado por um dês

ses nossos ~estabelecimentos que tanto nos or.gulhaltl, dis
põe-se aeiicet.ar a sua carreira· no exercicio da sua
profissão.

Escolhe um dos ramos para nêlp especializar-se.
Após alguns anos de estudos aprofundados, quando JA

apaixonado pelas conquistas feitas eom afanoso trabalho no
domínio de novos conhecimentos, sabe que vagou a cadeira
precisamente da sua especialidade.

Redobra de esforçDs, exaure-se no estudo e conquista o
nobre posto de catedrátioo em concurso di~putado.

É uma grande glória, não ha duvida; mas {J professor
não pode viver de glórias.

Durante '25, 30, 40 anos esfalta-se o professor no es
tudo e no exercício do magistério, prepara centenas, mUha
res de profissionais que honram o Brasil, éle constitue fa
milia, esta cresce, vem o peso da educação dos filhos, vem
o encarecimento da vida, as dificuldades se multiplicam e os
seus veu.cimentos são sempre os mesmos.

Os seus discípulos recem~form3dos percebem, mais d~
que êle, embora jovens, embora solteiros t

O S~. BARRETO CAMPELO - Nesse sentido, é de estranhar
profundamente que o Govêrno Provisório, tendocorrigido
talitas injustics.s da primeira hora, até agora· tenha deixado
injustiçado o caso dos professores:
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o SR. FURTADO DE MENEZES -- V. Ex. vai ver: co-
meçou a. corrigi-los, mas não foi além. ',"

Está claro, Sr. Presidente, que esta perspectiva não pode
atrair para o magistério os melhores elementos da nossa m
telectualidade. O nível do magistério=tende a descer, o que 6
altamente doloroso.

Dentro em breve, s6 o procurarão os vencidos na luta.
os falidos da profissão.

O que mais d6e, porém, S~. Presidente, ê que o Govêrno
com aquele ato reduziu vencimentos de servidores que há
30 a 40 anos contavam com êsses recursos e haviam as~UInido
compromisso de pagar llremios de seguros .que tiveram de
perder. ,

Se ainda houvesse o Govêrno resolvido não mais con
ceder adicionais a professores nomeados de então em diante,
admitia-se, porquê estes jã fariam o seu concurso, sem
contar com isso; suprimir, porém, para aqueles que se sub
meteram a provas certos de que gozariam de tais vantagens,
foi uma iniquidade.

É essa iniquidade que a emenda que apresentamos visa
fazer desaparecer.

t::7 pr<rpno O'OVl:ll'UO Ja. o tem reconneclao, tanto que res
TaDeleceu o pagamento cros aalctonals aos runcIOnartos apo
sentados até 12 de Janeiro de 1981.

Outras emendas, Sr. Presidente, assinei e vou justifi
cá-las em poucas palavras.

Pec,o em uma, a supressão do final do art. 170: "e onde
não houver instituto oficial".

Porquê, Sr. Presidente, os institutos reeonhecidos e que
funcionam em localidades em que não há estabelecimento
oficial de ensino podem dar exames finais e conceder títulos
aos seus alunos e não o poderão os que funcionam em ci..
dada, onde há estabelecimento oficial?

O fato de lograr manter-se ao lado do instituto oficial
que conta eom recurso dos cofres públicos e, portanto, faz
vantagens a professores e alun<1s, quanto a boa remuneraç!o
e taxas, inferiores, não prova que êsses institutos particulares
Se impõem ã confiança dos pais e dos alunos? Uma vez que
o GovêrDo, por prepostos seus e:x:er~a fiscalização effcaz
sObre tais estabelecimentos, não vejo razões para eRsa ex
ceclio odiosa.

uomo professor de uma escola superior oficial e durante
longOS anos examinador de preparatorlos e ae vestll)ulares,
nela processaaos, posso oar testemunno pessoal ae que nll.o
eram melnor preparaaos os ezazn1nanoos vmQOs d6 estaJ)e
lecimentos oficiais do que aqueles que llavlam estu(!a(lo em
COlégios partIculares. Aeresce o aC'Qmul0 imenso de exames
QUe naJam de ser prestados ante os estaDetec.lmentoe onelals
aqur e nas capItais dos Estaaos que pelo esgotamento aos
Proressores ou serlio JDtelI'8meDt.e relaxalIos ou crurar1l0 as
fériar- lnte1ras.

O SR. DANIEL DE O4l\VAL1l:0 - E Impossível a reallzaçllO
dêsses exames. V. Ex. tem toda. razão.

O SR.. FURTADO DE MEN~S - A prova 8 tIvemos
xnesmo em Belo lIorizonte.

OSR. DANIEL DE: CARVALHo - ~ão hâ salas, aCOInocJac~es,
tempo, nem proressorespara razer T,0(10S os exames.

O SR.. BARRE'l'O QUU>ELO - No 6inãsio de pernambuco,
jUlgavam-se provas, como tIve ocasll1o <1e assistir, até altas
horas aanolte."



'" ',.;.";·~:'5t'~:58:ri>.~"' '" .

Ó.: SR. Fun.TIDO DE MENEZES -'~ outrá emenda,
Sr. Presiaente. peco a supressao aa letra c do§ 1°, elo &r
ugo HO.

c Diz essa letra: Suspende-se a cidadania: "pela isencâo
oDtiaa por motivo de convicção cientUica, 1'ilosórIca, moral
ou rel1giosa, de alguns dos onus ou serV1cos eXíg1aos pelas
leis da RepÚblica".

DIscordo. Sr. Presidente. desta dispcs:lçao.
A constituição de 1891 suprimiu a C1istinCl1o entre na-

cIonalidade e cidadania de braSíleiro. =~ce c=
. oom eteito. em seu art. 69, deu o título de cidadão a
toaos os brasileiros.

o proJeto atual restabelece 1mplicitamente essa d1sUn
çao quando em seus artigos 137 e 140 fixa os. casos lIa peraa
<le nacíonalidade e perda de cilIaaanla. .

parece-me que a dístincão deve ser esta: brasileiros
SImplesmente são os não alist.ados e cidndããos brasileiros os
austaaos.

1'e1'ae1' a Cidadania serã entã.o perder os direitos políti
cos, e nestas condições incidir sob o disposto na letra e dl:»
§ 1° do art. 138" que diz: Não podem ser alistados "os que
est1vel'em definitivamente privados dos direitos poUticos".

Mas, Sr. Presidente. segund\l a Constituição de 1891 alis
tar-se e votar era apenas um direito. o projeto em discussã.o
transformou êsse direito em dever, quando no art. ·139 es
tatuiu: "O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios,
salVo para os maiores de 60 anos. sob as saDC,,'~ que a lei
determinar." "

Se é assim a Constituição impõe como rena por navel'
pedido dispensa de um cumprimento de dever. a dIspensa ae
cumprlr outros deveresl1

o l)rasileiro que pedir isenéão, por exemplo, (Ia serv~
no Juri, ficará como castigo proibido de cumprir OS Qevares
lIe alistar-se e de votar?

Eu sei. Sr. Pres!aente, que o castigO será. indIreto, es
tará nas sancões que a Lei determinar para aqueles que se :não
austarem. 1\las, temos outro absurdo. vai o brasileiro ser oas
tlgal!o por uma falta que a pr6pria República o, obrIgou a
cometer'!

Vamos chegar âs seguintes eonelusões: o brasileiro re
quereu isenção do cumpdmento de um dever que a leI lhe
impunha. O Govêrno julgou tão fortes as razões alegadas que
Ufa concedeu; pois que se não forem .Justas nã'J d~verá con
ceder.

G Sr. Presidente - ACNtrtO ao nobre orador que esta
quasi findo o tempo de que dispunha. .

o SR. FURTADO DE MENEZES - ?eoo a V. Ex. que
me conceda iO minutos para concluir as considerações que
vinha fazendo.

O SR. PRESlDJi;NTE - De acôrdo com () llegimento, o tem
po de V. Ex. é improrrogável.

o Sr. Daniel de Carvalho (pela ordem) - Sr. Presidente.
requeiro a. V. Ex. a I>rorrogaQâo da hora. da Sessão por mais
15 minutos. afim de que o orador co~ua seu discurso.

O SR. PREsmENTE--A prorrogação l'e-querida, DOS têrmos
ao Regimento, não adiantaria ao orador, lloiS, de acOrdo com
a lei interna, cada Deputado dispõe de meia hora para diS-
cutir o projeto constitucIonal. .



,'.' '·.~~'~,·\~~t~;i~;:;~?22;~2:·~~:'~0fr~t{#~~~
" Nestas. conli{Cões, se concedida:~:prorrog;..,;ção)sôÚcitadã,:'·~

t.eria. eu que'dar a palavra ao 'oràdQr ~seiulda inScrltQ~

o nobre Deputado,' entretanto, pOderá restl'UlgIr' suaS
considerações, concluindo-as nos três minutos qucrestain
'Para término da sessão.

O SR. FURTADO DE 1\-IENEZES - Agradeco a V. Ex-.
Achou mesmo tão ponderosas que concedeu-lhe mais ao

que pedira, dispensando-o ainaa de dois outros aeveres, os
ae alistar-se e votar.

'." Como, porém. quem não se alista e vota não goza ae
certos direitos inerentes ao cidl!,.dão brasileiro, val o reque
rente sofrer graves consequencias porquê, por motivo JUl
gado justo pelo Govêrno pediu isencão de certos aeyeres.

Insisto em dizer, motivo julgado justo, porque ao con
trârio o govêrno não deveria deferir o pedido, sUJeitaMO o
peticionário ás mesmas penas a que são sujeitos aqueles que
se furtaram ao cumprimento de dever legai sem alegar razao
alguma. .

:e por isso também, 81'. Presidente, que pleiteio a apro
-qação da emenda do 81'. Deputado Policarpo Viom, que
Igualmente subscrevi, e que vIsa suprimir a letra d, § 1°, ao
ari.. 138 que proíbe aos religiosos, alistarem-se. Vamos prI
var algumas centenas ae brasileiros e brasileiras que anDe
gadamente se dedicaram, sacrificaram-se ao bem estar aOl!5
5eus semelhantes e ao progresso do Brasil, na cátedra dO ma
gistério, junto dos leitos dos enrermos pobres nos hospitais.
na catequização e chamaaa ao convívio social dos nossos
Irmãos das florestas, do direito ae concorrer ás urnas e de
llratical' váriqs atos da vida CIV11, só porquê procuraram
um genero de vida mais perlelta, quando, no terreno pol1-
treo, êles são tão livres COIno nós outros. .

Os seus deveres de·onediência, em se tratando _de eleI
ções, são os mesmos de todos nós que nos gloriamos de per
tencer á Igreja Católica Apostólica Romana. E .que nos
manda a Igreja? simplesmente isto: não votar em inimigos
ae nossa fé, em energúmenos do anticlericalismo e naaa maIS.

Não nos proíbe siquer dar·o nosso voto a CatOlICOS ae
Doa fé, homens honrad"'ls que tenham assumIao o COIIl
promisso de, no exercício do mandato, n!o aprovar meat
l2as que venham contrariar as aspirações dos seus eleItOreS
católicos.

Eis tudo:
Voltando, porém, á minha emenda, Sr. Pesíaente, aevo

QIZer que penso não ter a Comissão avaliado bem o alcan
ce dessa disposiC~o, pois que o seu espírito está nem Claro
em o número 21 do artigo f42 que estatue: '''Por motIVO
(:Ie conYicções cientificas, filósoficas, pol1Ucas, moraIS ou
reUgiosas, ninguém será privado de qualquer dos seus al-
reitos". .

Não há. Sr. Presidente, flagrante contradIção entre es
lSas duas disposições?

Então, si o brasileiro, coagido pelas suas convlcçoes
filosóficas, digamos, tem a consideração de solicitar a ars
:pensa de servir ~o jurf, deixa de ser cida~ão. brasileIro; _SI
êle -nenhuma satisfação, porém, dá á RepúblIca, ma~ na;,o
comparece quando cnamaao, paga as mUltaS e estã quI
tes com a RepÚblica.



::~,~~;~~~-It-:': ,;"";~'~~:"':;"",:::;.<I:',::. '.::'~,<::..,J"~~;.;~ o':,-~;_,~~-::~~:-.~,,-~';';~""~'.Y',·'.. :,,;"__~:-'''.~~ ~., '" ~ _ , _.,~

/:,;::;.--;" -çr'::?~;'~~,-:'J;'JN.~~ '1. ,Ex,; ~perm.ae-~:,apa*?~,o
;proJeto,e~tá-até'eJ!l"conti'~~Uollo, por~ê- diZ!ildO, Isso que
'-"V:i]!1x~cita,logo -,adIante declara que 11110 se perde o direi
"tô,'de:'eidádania por .crenoa religiosa e por nenhum dos ca-
sos lembrados por V;, Ex. ' .
- O SR. FURTADO DE l\IENEZES - Nem sieruer êle
p6de ser pocessado; não se, lhe póde retirar nenhum dos
seus direitos, visto como êle Dl0 requer isenção.

- Essa aisposição ê. pois, absurda, e por isso peço a sua •
supressão. ,~

Finalmente, Sr. Presldonte] uma emenda de redação.
que nem siquer mando esorlta a. Mesa.

, Na letra f do artigO iGO, tflltundo ào dever de assist"ên
eia social por. parte da Unll\o, dos Estados e dos Municípios,
diz-se que lhes cabe "adotar medidas tendentes a restrin
gir a mortalidade e. a morbldade infantis".

Não sendo possível. humanamente falando-se, atribuir.
a quem quer que seja medidas capazes de restringirem a
mortalidade de ser absolutamente mortais, -essa palavra
deve ser substituida pela letalidade. Eis o que Unha que
dizer. ( Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é viva
mente cumprimentculo.)

O Sr. Presidente - Esgotada a hora, vou levantar a Ses
são, designando para amanhll 11 mesma

ORDEM: DO DIA

iContinuação da disculIsAo do projeto n. i-A, de 19'34.
(Substitutivo Constitucional - 680 Sessão.)

Levanta-Me II Sessüo ás f8 horas.

(FINAL DO 11° VOLUME)
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