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1. O Sr. Presidente determina cesse a cbamada
dos Deputados, de accordo com o Regimento Interno já em execução, 4. :=. Remessa á Comrnfasão de Policia do projecto sobre a distribuição das
bancadas na ASsembll:a, 4 3. O regfmen federativo p1"esfdenclal e a Constituição de 24·2 de 1891.
8; o principio da retroactlvldade. 14; as distlncções
e preferencias em favor dos portos de uns contra
os dos outros Estados, 18 (discu'rso do Deputado Homero Pires). - 4. Comp~omisso e posse do Deputado
Abel de Abreu Chermont, 19. 5. Continuação do
discurso do Deputado Homero Pires. 20.
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'1. Pedido dos Presidentes do Senado e da Camara.
de Cuba a!lmlie que a AS~lp_b)~a __.se interesse. junlo
a.o-g·overno cúbãiío--,'parãevltar a execuc;ã~' de presos
PÓlIUCOB,- 3Z,---'-'2. A economia individual e a economia
geral na ConstitulçlLo 32 (discurso do Deputado Fernando Abreu). - S. 'Voto de pesar p.alo falleclmento
do Deputado Seraphim Valandro (discurso e requE'rlmento dó Deputado MIl~on de Carvalho; approvado).
34. - 4. Levantamento da sessl!.o, 37.
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1. Communlcac;ão de nlLo comparecimento do Deputado Pereira Ca'rnelro. 40. ::. A execução de polltlc08 cubanos e o appello, á Assembléa, dos Presidentes
da Camara e do Senado de Cuba (questão de ordem
pelo Deputado Guaracy Silveira), 40. 3. O dever.
ou nll.o, a nova Constltulcão Inspirar-se na Constltulc;Ao de 1891. 41; originalidade e Influencia de umas
Constltulcões em outras, 42; ao Constituição de 1891
os partldoll, os estadistas e a eco:lomla nacional. H;
a escravidão, 45; federalismo e judlclarlsmo, 47; o individual1smo na Constftui~ão df> 1891, 50; a In!luencla
das condições hlstoricas dos povos na elabcração de
llma Constituição e a difficuldade de uma Constituição concisa. 51; as responsabilidades da Assembléa
na elaboração da Constituição, 52 (discurso do Deputado Levi Carneiro). - 4. A ordem cconomica e social; t1"abalho e salarlo (discurso do Deputado Ruy
Santiago), 53.
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1. Rectlflcal;ão de apartes elo Deputado Homero
Pires. 60. - 2. Justificaçilo de ausencla do Deputado
Antonio Covello. 60. 3. Voto de pesar pelo fallecimento do DI'. Ignaclo Verisslmo de Mello (discurso
e requerimento do Deputado Soa~es Filho; approvado). 60, 4. Compromisso e posse do Deputado
Llno de Moraes Leme. 63. - 5. A execução de políticos cubanos e o appellc. á Assemblêa. dos Prp.sidentes da Cama~a e do Senado de Cuba. (requerimento
do Deputado Guaracy--SUvei-ra; -_ approvado). 63.
6. A polltlea do Jmperío e a da Republica. 6&; a justiça na Republlca. 67; o Parlamentarismo e o Presidencialismo. 7:l (discurso do Deputado Agamemnon de
Magalhães) ,
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1. ~\ crea<;ão d«: ComlnisfOr,r-5 t(",'hnicag as~e~~ora~
da Commlssão Constitucional (Indicação do Deputado
Xavier de Oliveira). 1':0; jll~ti[jcaçilo de ni10 comparecimento do Deputado Per.. ira CarneIro. 80 - 2. O Estado e o povo nas <1emu('r:l(·jas (discurso do neputado Homero Pires). 8(1. ~. ..... extlncc:ão da th.Xa.
ouro e o decreto de reajustamento economlco (discurso do Deputado Va~co de Tolel1o). 84. - 4. O problemn. constitucional. S~; o exercido da dlctadura. 90;
a escolha do chefe de Estado pelo voto dlrecto do
:>ovo, 91; o )lInlslro Oswaldo Aranha "leader" da Assembléa. 92 (dIscurso elo Dl:j1utado AlbE:r'lo Dlnlz). ~. Voto d<' pesar pl'lry !nlkclmellto elo ex-Senador Paulo
de Frontln (dll'curl'o e requerImento do Deputado Sampaio Cúrri'a; apll!"O\'ado). 93.
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1• .Tuatltlcac:l1o de nl1c comparecImento do Deputado Perf!lrl\ Carnf!lro, 98. - ::. A elaboraçl1o de uma
Constltult;:l1o como ohra poli tlcll , 9S; o Poder Legislativo na verl!le!l.t;:lio de podercs, 100; a Constllulc:ll.o

de 1891 como bal'e na. daborat;:lI.o da nova Const!tult;:lI.o. ] 01; O Jloder do J 'rt'lIldente da Republlca na
lIltuaçlio cxtlnctn em 1930. 10::; um caso polltll'o do
Estado do Rio dt' Janeiro. 101; a necessldadú de serem
restrlngll'los. na no\'1I. ConstltulC;ll.o. OS poderes do Presidente da. Republlca. 105 (discurso do Deputado Fa.blo Sodrê). - 3. Voto de pesar pelo !alleclmento dE;
Santos Dumont (discurso e requerimento do Deputado Moraes Pa!\'a; tam1>em propondo um monumento
ao aviador; <"pprovaoo), 106. 4. As leis soeiaes e
a discriminação das rendas (discurso do Deputado
Mario Ramos). 107.
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1. A discussão sobre o Parlamentarismo, 124; o
Ante-projecto enviado pelo Governo como base para.
a elaboração da Constituição, 125; a autonomia da
Capital Federal, 127; a Egreja e o Estado, 128; a as-
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sistencia religiosa junto ás forcas militares, 130 (discurso do Deputado Christovão Barcellos),
2. O
decreto de reajustamento economlco (discurso <lo
Dellutado Waldemar Falcão), In,
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1. Renuncia dos De(>utados Jorge Americano c
Dario de Almeida ~lagaJhãcs. 148, :.:. O governo
Camlíos Salles e a chamada polltica dos gov<:rnadores (discurso do DelJutado ~Ior~es Andrade), 1-18,
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1. Justificação de não comparecimento do Deputado ~"alter Gosling, 170, - ::. O fallecimênto elo Presidente Olegario ~Iaciel (homenagem da Asseml>!éa),

170,
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1. Solidariedade da Liga Eleitoral Catholica do
Ceará nas homenagens á memoría do Presidente 011'0gario :llaclel (declaracão do Deputado 'Valdema:Falcão). 200, 2. Renuncia de. Deputado Frederico
Dahoe. 200; compromisso e l,osse dos Deputados Raul
Jobim Blttencourt e Henrique Smlth Bayma. 201, 3. Justificação de não comparecimento do D.-:putn.do
Idallo Sardenberg. 201.
4. Crise de expansão e
crescimento no Brasil, 201; questões econom1cas naclonaes. 204; o exerclcio das funccües publicas no Imperlo e o livro do escriptor José :'olaria dos Santos .. A PoUtlca Geral do Brasil" - 205; as formal: autoritarlas de governo, 207; o industrailismo como força de
cohesão social. 208; o Parla.nentarismo e o Presidencialismo. 209 (discurso do Deputado Ag-nmetr.non de
:'rlagalhães) ,
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1. A:-lstnte!cS ". o conceito lIa l'oberanlu, ~ 1~; mal
estar soelul. :lO Jado ela Constituição ,J" 1 s~\, 1.'vando o Palz á Revolução de 1930, 215; a RevoJução
não trouxe· o plano ele re(,)rmar as Im,..,·,.. "r~anlcas
da Constituição 11., 1 ,>!Il :!lG (dhwlll'S" ,Jo lh'putael('
Od!lon Braga).
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1. A repatriação dos bl':l.811.:1r05 exilados Jlor motivos polltlcos (tel"gramma cOllt,'stando a nota do
GOverno aos r<'Jll'esentantes 11lplomatleos do Brasll,
lido pelo Deputado Henrique Dodsworth). 254.
2. Projecto de resolução alterando a distribuicão das
bUl)cadas, do Deputado Prado Kel1y e outros, com
parecer da Commissã.o de Policia. mandado á impressão. 254, 3. A creacão de Commlssões te..1In;eas assessoras da Commlssão de Constituição (Indicação do Deputado Xavier de Oll,'eira, com parecer
da Commlssilo de Policia) 256, - 4. A naveg-ação de
cabotagem (discurso do D~putado Teixeira Leite), 258.
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ensino rellgioso nas escolas; a assistencia espiritual ás tropas e a validade do casamento rel!gioso (discurso do Deputado Guaracy Sllvelra), 263.
6. Causas moraes da Revolução dE' 1930, 282; a
Egreja e () Proletariado, 283 (discurso do Deputado
Fernando Magalhães).
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l. Rectlficação de aparte do Deputado Aloysio Filho ao discurso do Deputado Fernando Magalhães na
sessão antecedente, 290. 2. A percentagem de i11etrados nas populações sertanejas (rectiflcação de
aparte do Deputado Osorio Borba ao dlEcurso do Deputado Fernando Magalhães), 290. 3. Homenagem
ao Ministro José Americo de Almeida (offic!o da commissão organizadora), 291. - 4. Compromisso e posse
do Deputado Adroaldo Mesquita da Costa, 2:>1. :>. Os erros da chamada primeira Republlca (discurso
do Deputado> Domingos Ve11asco), 292. 6. Voto de
pesar pelo falleclmento dos ex-governarlores do E6taCo da Bahia Antonio Monlz Ferrão de Aragão,
Franclsco Marques de G6es Calmon e Vital Henrlques
Baptista Soares (discurso e requerimento do Deputado Magalhães Netto; approvado), 301. ':. Elogio
dos ex-governadores da Bahia, Antonio Moniz, G6es
Calmon e Vital !:;oares (discurso do Deputado Aloysio
Fllho) 303. - S. Voto de pesar pelo taUecimento do
Bispo de Caratlnga., Dom Carloto Fernandes da Silva.
Tavora (discurso e requerimento do Deputado Vieira.
Marques, com apoio do Deputado WlI.ldemar Falcll.o).
304.
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1. Dr. Jullo de Castllhos no Congresso Constlt.lÍnte e a obra da Republlca.. 308; o Ante-p.rojecto de
Const!tuicão apreciado sob o aspecto polltico, 310, c
sob o aspecto social, 312 (discurso do Deputado João
Slmpllcio). ::. Acta de reunião da Commlssll.o de
PoUcia, 317.
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1. A repatriaçll.o dos brasileiros exilados por motivos pollticos (telegramma. do General Bertholdo
Kllnger, lido pelo Deputado Henrique Dodsworth).
320. - 2. A Economia polltica e a economia brasileira.
(discurso do Deputado Horacio Lafer), 320. 3. A
capacidade da União para lp'gislar 326; a def!crimlnacll.o
das rendas, 327; os Imposto!.' ~ntl-economicos e a
egualdade de imposto sobre dada mercadoria em todo
o territorio nacional, 328; o problema financeiro das
municipalidades, 329 (discurso do Deputado Fernandes Tavora). - 4. A amnistla e a liberdade de Imprensa (discurso e requerimento do Deputado Acurcio Torres para que. votado o dispositivo constitucional que autoriza o Legislativo a convidar o Minis~ro da Justiça a dar expl!cacões sobre os actos do
Governo relativos a seu Mlnlsterlo. comIlitreça afim de
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informar relativamente a censura aos jornaes, 333,
não acceito pelo Sr. Presidente, em virtude de determinação regimental, 335). - 1'. O falleclmento d.os
ex-Deputados Alvaro ae Carvalho. José Cardoso de
Almeida e Antonio Dlno da Costa Bueno (discurso
e requerimento do Deputado Theotonio Monteiro 'de
Barros), 335.
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1. A não contagem dos domingos para o prazo
destinado ao recebimento de emendas (observa~ão.do
Deputadc Soares F!lho. attendida pelo Sr. Presidente).
342. - 2. "As seccas na futura Constituição". estudo
do Dr. Alcides Bezerra (requerimento do Deputado
Pontes Vieira, para transcripção nos AlIlI_" da Assembllia), 342. - 3. Os presos politlcos de Cuba (telegramma do Presidente cubano ao Presld~nte da Assembllia Constituinte), 343. - 4. A autonomia da 'Ca.pital Federal (discurso do Deputado Jones Rocha),
344. - 5. O voto de pesar pelo falleclmento dos exDeputados Alvaro de Carvalho, Cardoso de Almeida
e Dino Bueno (votacAo do requerimento do Deputado Theotonio Monteiro dto Barros; approvado),351.
--6. Responsabilldaães e crlterlo a adoptar na elabora~ão da Constituição. 352; fôrma de Governo r~pu
bl1cano e federativo. 355; suffraglc. universal dlrecto
para as eleições mu::lclpaes. 355; distribuição dasfuncções governamentaes entre os poderes Executivo.
Legislativo e Judlclario. assistidos e coordenados pOr
um Conselho Federal. 355; autonomia dos Estados,
357; reglmen presidencial com Ministros responsaveis,
359; conselhos technicos em cada Mlnfsterlo. 1360;
creação de um Conselho Federal. 361; Assembllia Legislativa. unicameral, 363; fOrtalecimento da unidade
nacional pela unlformizac;ll.o da actlvldade governamental. 364; independencla entre os poderes temporal (l espiritual. 364: liberdade ampla da manlfestaçll.o
do pensamento, 365; sentido pratico e humano ás prerogatlvR.s Individuaell allllegura.du pela declaraçll.o de
direitos. 366: dlstlnccll.o racclonallzada da competencia.
tributaria entre a Unill.o. c. Estado e o Munlciplo, 368: a.
Unlll.o soberana e 08 Munlclploll autonomos, 370 (discurso do Ministro Juarez Tavora). '1. A creação
de Commlssões teC'hnlcas assessoras da Commissllo de
Constltulc;A.o (discussã.o unlcll. do projecto cio ,Depu·
tado Xavier de Oliveira. encerrada. 372; requerimento
do Deputado Euvaldo Lodi para que seja ouvida a
Commlssll.o Constitucional: observações dos Deputados
Acurclo Torres. 373; Medeiros Netto. 374. Henrique
Dodsworth. 375; Monteiro de Barros. 375;. João GuImarães, 375. e Xavier de Oliveira. 376; approvação do
requerimento. 377). - S. A prisão, em Sergipe, dos jornalistas Armando Cesar Leite e Manoel Carvalho Barroso (discurso e protesto do Deputado Augustol Leite).
377. - 9. "As seccns na: futura Constl tuiçll.o"! (justiflcação, pelo Deputado Pontes Vieira, de seu, requerimento; transcripção do trabalho do Dl'. Alcides Bezerra), 382. - 10. Voto de pesar pelo fallecimento do
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ex-Depntado e Senador e ex-Presidente do
Santo Dr. Jeronymo Monteiro (discurso e
mento do Deputado Carlos Llndemberg'). 395.
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1. A dlscriminaçito das rendas. 400; o acto addiclonal. 400; a Com;t1tuinte de 1890-91 e a dlscrlmir.ac;ão
das rcnrlas. 401; trlpllce raclonalizaçito do sYSi.ema tributarlo brasiJ<:iro, 406; o imposto de exportação. me.
dlda antl-cconomica. 409; imposto novo. 411; a futura
vIda política. economlca e financeira do Brasíl. 412
(discurso cio Deputado Prado Kell)·). - ~. "\. C~Tl:lt.:ra
á Imprensa (discussão unlca do requerimento do D(,pl1tado Acurcio Torres; obsen'ações dos Deputa(l:>s VIctor Russornano. 413. Henrique Dodsworth. 413. Acur.
elo Torres. 4:!0. Fernando :'Ia!,:,alhães. 4:!5. ::\lInislro Oswaldo Aranha. 426, Ireneu Jo!!lly, 430. 1>Iartins e Silva.
430. (3) :'Ioraes Andrade. 431, Cunha Vascon.:dlos,
433, Acyr )'Iedclros. 434. RoJY Santiago. 434. Tnc(;t.)nio
Monteiro de Barros, 436. Alcantara ),Iachado. 436, Zoroastro Gouveia. 437, Cardoso de ::\Iello Netto. 442. ::\Iinlstro Oswaldo Aranha. 443; encerramento da (liscussão e votação do rt>qu('rlmento; approvado, A43)'
- 4. Os Bispos de Pernambuco e as reivindicações cathollcas (rectlflcação a !"e!erencla do Deputado Gua-
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1. Compromisso e posse do Deputado João JacClUef>
lI!ontandon. 44 S. 2. O "O to de pesar pel<> i~.lleci
menta do Dr. Jeron}'mo :Montelro ("otaç:;'o do reque·
rimento do Deputado Carlos Llndemherg; approvado).
448. - 3. O armlstlclo entre os paragua)'os e <:'3 bo·
lI'/laz:1os (reClUerlmeil'fO~Deput~- Mario R".mos e
outros: rnanl!estâiido juhilõ e para que-o o PrestaCii:te
da Assembléa telegraphe aos Chefes de Estado da. 13,,l1vla e do Paraguay; approvadó). 448. - 4. A organização do Poder Judlclarlo. 449; a !uncção do Supremo Tribunal Federal e a noticIa de ser elle dls!>"l"irl0.
em 1930. 450; o Poder Judiclario e a educação ch'ica
do povo brasileiro. 453; hypertrophla do Poder Judlclarlo e suas causas. 454;
Supremo Tribunal Federal
e o arbltrlo do Poder Executivo. 455; a ,,"tanilldade
dos !uncclonarlos, 455; o Poder Legislativo e o estullo
de sitio. 456;
Congresso :-<aclonal abdicando de lIuas
attrlbulções. 456; o Parlamentarismo, 458; o Poder
ExecuU .... o e o Leglslatl'·o. 460; o Legislativo e o Governo americanos, 465; o Presldenclallsmo e o Parlamentarismo, 468; a impossl1>1!1dade, no Brasil. de partidos regularmente organizados, 472; symptom:::.s ti~
fracasso do Parlamentarismo nas Constituições modernas, 473; a Constituição de 1891 como base para a elaboração da nova Constituição, 475 (discurso do D~rJ1l
tado Le"l Carneiro). :S. O Parlamentarí::lmo e a-·
critica aos Parlamentos. 475; o Presidenclallsmo. 4':"6;
o Poder Judlclario, creação americana. 478; o Poder Juúlc~ario americano e o Poder Judlr.larlo brasileiro,
'80; a mentalidade contraria. ao Parlamentarismo,
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481; preferencla pela Democracia entre a forma autorltarla de, governo e a defesa democratka, 482; (discurso do Deputado Agamemnon de Magalhã.es). 6.
Sobre o telegramma de jornalistas parahybanos dizendo-se ameaçad0s de morte (explicu<;ã.o do Deputado Odon Bezerra a pro»osito de rderencl:l do Deputado Ruy Santiago), 483.
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1. O espirito rclígioso e a liberdade de consciencia,
488; carta do D"putado Christovão Barcellos sobre
a :f)(,c{"bsldade de educação e asslstencia relígiosas. considerada pela Uniã.o Progressista Fluminense, 488;
a liberdade de cathedra. 489; a justiça repressiva, 490;
o ensino e a educação, 4111; o catholicismo e as outras
religiões no Brasil. 483; as medidas rellglosas do
Ante-projecto e a união da !amllla br?sileira. 494; a
eüue:açào leiga, obrigatoria, gratuita c commUl!1 e a.
el!cola unica, 494; (discurso do Deputado Gwyer de
Al<c\·edo). - :.:. As reivindicações rdlglcsas, 494; conl<itJ('raçõiôs
sobre discursos
antece ·l.. ntes,
495;
a
Constituic;;li.o de 1891 e o programma do Partido RelJublicano Liberal do Rio Grande do Sul, 495; a separação entre a Egreja e o Estado, 497; estatistlca
dos a<ieptos de diversa:; rellglões no Brasil. 498; a
religião catholica profellsada pel~ maioria dos oraslsllelros. 500; contestal;à.o a considerações do Deputado protestante Guaracy Silveira (dls<:urso do Deputado Frederico ",Vol!enbutell). - 3. A Constituinte de
1890-91 e a de 1933. 503; o trabalho dos Constituintes
isento de questões não attlnentes fl !iUrl. mlllsão. 504; o
gO~'erno
democratico accelto pela generalldade dos
brasileiros; a necessidade de rel)rescnt:u;áo verdadeira. 505; o manifesto da Alllança Libertadora do Rio
Grande do Sul em 1!125. 50~; a obrlsatorldade do
voto, 507; o Governo Provisorlo e a eleil;i'i.o para a.
Constituinte, 502; o Poder JudlclarlQ. 510; o concurso
para os candidato!> á magistratura. 511; a faculdade de eleser os representantes da Nação. 513 (discurso do Deputado Assis Brasil). - 4. A confraternlzal;llo geral dos brasileiros e a amnlstla, para «(ue os
brasileiros com seus dlreltl)s polltlcos cassados possam festejar a entrada do anno novo no selo das respectlvas famllias (discurso e requerimento do Deputado Moraes PalvD.), 514. - :s. As relvlndlcal;,jes religiosas (contlnuacllo do discurso do Deputado Fredederlco Wol!enbutell), 516. - 6. A hlstorla do Chrlstla.nlsmo e aparte do Deputado PlInlo Corrêa. de Ollveira (discurso do Deputado Guaracy Silveira). 525. '1. O ensino religioso nas escolas e um decreto do In.tel'ventor de S. Paulo, Sr. Laudo de Camargo (discurso
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RAUL FERNANDES - Rio de Jane!ro - Relator Geral da Commlssll.o COnstitucional - 376.
RAUL SA' (R. Noronha <1e S.) - :Minas Geraes - 36.
RICARDO MACHADO - Empregadorel5 - 448.
ROCHA FARIA (Carlos Telles da. R. F.) Empregadores
448.

RUY SANTIAGO -

Distrlcto Federal -

53-56, 186, 434, 437, 438.

(1) Renunciou em 4 de Janeiro de 1934.
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s
:SAMPAIO CORR11:A (José Mattoso de S. C.) - Districto Federal
- Commlssáo Constitucional - 92-9~.,
.SIMõES LOPES (Augusto. S. L.) - Rio Grande do Sul - Lender
dos representantes do "Partido Republicano Liberal" 85,
186.
SOARES FILHO (José Monteiro S. F.) - Rio de Janeiro 60.
342, 353, 369. 412. 423 .
.SOUTO FILHO (Antonio da Silva S. F.) - Pernambuco 379.

T
TEIXEIRA LEITE (Edgard T. L.) - Empregadores - 258, 408.
THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS (T. 1\1. dê B. Filho) r
São Paulo - 335, 336, 351, 375, 430, 436.
'THOMAZ LOBO (T. de Oliveira L.) - Pernambuco Primeiro
Secretario da Assembléa. 542, 556, 575, 577, 579.

v
"VASCO DE TOLEDO (V. Carvalho de T.) - Empregados - 114-l11I,
132, 133, 134, 135, 137. 138, H2. 143, 492, 577, 578, 581:.
VELLOSO BORGES (~Ianoel V. n.) - Parahyba 85. 87, 88.
VERGUEIRO CESAR (Abelardo V. C.) - São Paulo - 157, 158,
203, 204, 323.
VICTOR RUSSO~!ANO Rio Grande do 3ul 77, 98, 99, 100,
103, 221, 314, 403, 418, 504. 547, 548, 549, 550, 551. 561, 563,
565.
VIEIRA MARQUES (.José V. M.) - ~l1nas Geraes - 304, 30G.

w
>VALDEMAR FALCÃO - Ceará - Leader dos representantes da
"Liga Eleitoral Ca.thol1ca" Commissllo Constitucional
132. 200, 306.
WALDEMAR MOTTA. (W. de Araujo M.) - DIstrlcto Federal
Quarto SecretarIo da Assembléa - 40, 80, 308, 317, 488.
WALTER GOSLING (W,. James a.) - Empregadores - 443.

x
XAVIER DE OLIVEIR.'\. (AntonIo X. de O.) 227, 372, 374. 375, 376, 377, 561, 562, 564.

Ceará. -

80, 131,

z
ZOROASTRO GOUVEIA - São Paulo - 49, 281, 282, %83, 284, 286,
323, 326, 437, 442, 443, 477, 480, 491, 492, 526. 521, b29, 534,
553, 554. 555, 569, 570. 51l0, 581.
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VOLUME II

13 a Sessão, em 30 de Novembro de 1933
l1?RESID~NCIA

DOS SRS. ANTóXIO CARLOS, PRESIDENTE,
E PACHECO DE OLIVEIRA, 1 VICE-PRESIDENTE
D

1
A's 14 horas, comparecem os Srs:
Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos,
'Tomaz Lôbo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Alvaro ~Iaia, Cunha ~Ielo, Luiz Tirel1i, Alfredo
.da Mata, l\lál'io Chermont, Veiga Cabral, Leandro Pinhp.iro,
Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino Machado, ~Iagalhães de Almeida, Costa Fernandes Adolfo Soares, Rodrigues
Moreira, Godofredo Viana, Pontes Vieira, José de Borba,
Kerginaldo Cavalcanti, Madins Véra, Odon Bezerra, Herectü-.no Zenayde. Agam~non de ~lagaJhães, Souto Filho, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Mário Domingues, Arruda Camara,
Arnaldo Bastos, José Sá, Simões Barboas, Humberto :\Ioura.
Góes l\lont~iro, Valente de Lima, Guedes )iogueira, Leandro
Maciel, Rodrigues Dória, Deodato )laia, .T. J. ::-eaol'':tJ ~Iarquei;
dos Reis, Medeiros Neto, Artúr Neiva, Edgard Sanches, Alfredo l\lascarenhas, Leoncio Galrão, Homero Pires, Gileno
Amado, Aloísio Filho, Francisco Rocha, Arnald Sílva, Lauro Passos, Fernando de Abreu, Carlos Lindenberg, Henrique
Dodsworth, Sampaio Correia, Olegário Mariano, Prado Kelly,
Acúrcio Torres, José Eduardo, Gwye de Azevedo, Buarque
Nazareth, Lemgruber Filho, Bias Fortes, José Braz, Martins
"Soares, Augusto de Lima, l'\egrão de Lima, Gabriel' Passos,
Augusto Viégas, Mata Machado, Delfim Moreira, Odilon Braga, Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, Simão da
Cunha, João Penido, João Beraldo, Furtado de Menezes,
"Cristiano Machado, Policarpo Viotti, Daniel de Carvalho,
Levindo Coelho, Valdomiro Magalhães, Benedito Valadare;::,
Belmiro de Medeiros, Celso Machado, Campos do Amaral,
J3ueno Brandão, Carneiro de Rezende, Teotônio Monteiro de
Barros, Barros Penteado, Moraes Andrade, Mário \Vhatelly,
Hipólito do Rêgo, José U1piano, Abreu Sodré, Almeida Camargo, Lacerda \Verneck, Domingos Velasco, &enerosl)
Ponce, João Vilasboas, Alfredo Pacheco, Francisco Vilanova,
Carlos Maximiliano, Mauricio CarGoso, Frederico Wolfenbutell, João Simplicio, Renato Barbosa, Demétrio Xavier,
Vitor Russomano, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Argemil'fj
Dorneles, Assiz Brasil, Alberto Diniz, Cunha Vasconcellos,
Ferreira Neto, Gilbert G::tbeira, Vasco Toledo, Valdemar
"Reikdal, Francisco Moura, Antônio Penaforte, J08.0 Vitáca,
Alberto Surek, Edwald Possolo, Guilherme Plaster, Eugênio
Monteiro de Barros, "Edmar Carvalho, Martins e Silva, Ri.cardo Machado, Walter GosUl1g, Auguslo Corsino, Horácio

-W-l-

Lafer, Alexandre Siciliano, iEuv,a-Ido Lodi, Mário Ramo!':, Pacheco e Silva, Gastão de Brito, Roberto Simansen, PedrOo
Rache, Pinheiro Lima, Le:Ví Carneiro, Abelardo Marinho,
Moraes Paiva, Nogueira Penido. (152).
O Sr. Presidente - De lacôrdo com o Regimento Interno,.
que entrou hoje em execução, não se procede mais á chamada. A lista de presença acusa o comparecimento de 152'
Srs. Deputados.
Está aberta a sessão.
Comparece 6 Sr. ministro Osvaldo Aranha.
O Sr. Fernandes Tavora :-- (2° secretário), procedb á leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem ob.ervações, aprovada.
.
O Sr. Presidente -

Pas'sa-se â leilura do expediente.

O Sr. Tomaz Lôbo expediente a ser lido.

(1P secretaríD), declara que não há
II

2
Vai a imprimir, de acOrdo com o Regimento,
p:lra ser remetiâo â Comissão de Polícia, o se~uinte
'
I

_

PROJETO DE RESOLUÇAO

!'\.

2-

1933

Altéra a distribuirão ~ bancadas da Assembléia
Nacional

(Polícia 3, de 1933)
Artfgo único. Sejam incluídas no Regimento Interno
as seguintes disposicões:
Dos partidos e

co~rentes

de opinião:

Art.
A Mesa da Assembléia, dentro de 20 dias, a
contar da aprovação do P.l:\gimento Interno, distribuirá em
partidos ou correntes de opinião, conforme fór o caso, 05
Deputados que, nas eleições, hajam figurado sob a mesma
legenda e os representantes de cada grupo de classes, designando-lhes nas bancadas I as suas posições, de acôrdo com
as tendências idealisticas manifestadas pelos seus representantes autorizados e pela o'~dem do valor numér-ico dos seus
componentes.
Ar1. Os Deputados qÚtl não hajam sido eleitos sob nenhuma legenda ou cujas legendas apenas hajam dado um
representante, poderão manifestar por escrito, a sua reúnião em grupo, ou a sua adesão a qualquer partido ou corrente de opinião e se o ~ão fizerem, a Mesa os incluirá
no grupo dos "independentes".
Art. Os partidos ou correntes de opinião poderão fundir-se ou sub-dividir-se, devendo a comunicação dêsses fatos e de qualquer outra alt~ração por êles sofrida, ser feita
á Mesa pelos seus representantes
autorizados.
, I

-5Art.
.os representantes autorizados dos partidos ou
-ôorrentes de opinião, são os seus respectivos "leaders", cuja
eleição ou substituição será comunicada á Mesa em sessão
-plenária, após a leitura do expediente.
Os partidos, as correnf.es de opiniões ou os gruArt..
pos de partidos ou de correntes de opinião, serão representados nas eomibsõcs que se viérem a constituir proporcionalmente á sua fôrça numérica, segundo cálculo prévio da
Mesa.
Parágrafo único. A divisão do número total de Deputados pelo de vogais da comissão indicará quantos Depuiados de eada partido ou corrGnte de opinião, grupo de partidos ou de correntes de opinião, lhes asseguram um repre-sentante na oomissão. Os demais cargos serão por êles providos na ordem decrescente das suas frações que se não fi2eram representar.
Art.
A requerimento de 50 Deputados, a Assembléia poderá, por maioria de votos e presen te a maioria
dos seus membros, declarar encerrada a discu!:;são da matél'ia, desde que haja sido discutida em cinco sessões e sôbre
ela se tenham manifestado todos OS partidos e correntes pe
-opinião que o desejarem.
§ 1.0 Dentre QS oradores inscrítos será facultada a palavra sucessivamente a um representante de cada partido
ou corrente de opiniâo e só depois de haverem todos falado
se permitirão outros oradores, sempre na ordem da ins-

~riCão.

§ 2.° O requerimento de encerramento da discussão não
'Poderá sofrer debate de qualquer natureza, nem encaminhamento de votação. Esta votação será fetuada r.a sessã)
do dia imediato.
Sala das Sessões, em 27 de Novembro de 1933. - Prado
KeUy. - Augusto Amaral Peixoto.. - Waldemar Motta. --'
Luiz Tirelli. - EdlJard Sanches. - Fernando de Abreu. Domingos VeUasco. - Waldem.ar Falcão. - Ruy Santiago.
- Christovii.o Barcellos. - Asdrubal Gwyer de Azevedo. ~
Jones Rocha. - Cesar Tinoco. - Xavier de Oliveira. ()legario Jfarianno. - Jehovah Motta. - Agenor Monte. Sejam incluídas no Regimento Interno as seguintes dis'Posições:

Dos partidos e correntes de opinião:
Art.
A. Mesa da Assembléia. dentro de 20 dias, a
contar da aprovação do Regimento Interno, distribuirá em
'Partidos ou correntes de opinião, conforme rôr o caso, os
Deputados que, nas eleições, hajam figurado sob a mesma
legenda e OS representantes de cada grupo de classes, designando-lhes nas bancadas as suas posições, de acôrdo com
as tendências idealisticas manifestadas pelos seus representantes autorizados e pela ordem do valor numérico dos seus
-componentes.
Art. 'Os Deputados que não hajam sido eleitos sob p.enhuma legenda ou cujas legendas apenas hajam dado um
·r.epresentante, poderão manifestar por escrito, a sua reúnião em grupo. ou a sua adesão a qualquer partido ou corrente de opinião (l se o não fizel'em, li Mesa (lS incluirá
no grupO dos .. independentes" .
Art. Os partidos ou correntes de opinião poderão flln'dir-se ou sub-dividi r-se, devendo a comunicação dêsses fatos e de qualquer outra alteracão por êles sofrida, ser feita
·á Mesa pelos ~eus representantes autorizados.
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Art.
Os representantes autorizados dos partidos ou'
correntes de opinião, são os seus respectivos "leaders", cuja!
eleição ou substituição será comunicada á Mesa em sessãO"
plenária, após a leitura. do expediente.
Art.
Os partidos, as correntes de opiniões ou os grupos de partidos ou de correntes de opinião, serão representados nas comissões que se viérem a constituir Foporcionalmente á sua fôrça numérica, segundo cálculc prévio da'
Mesa.
Parágrafo único. A divisão do número total de Deputados pelo de vogais da comissão indicará quantos Deputados de cada partido ou corrente de opinião, grupo d~ par-tidos ou de correntes de opinião, lhes asseguram um representante na comissão. Os demais cargos serão por êles pro-vidos na ordem decrescente das suas frações que se não fizeram representar.
Art.
A' i'equerimento de 50 Deputados, a Assembléia poderá, por maioria de votos e presente a maioria
dos seus membros, declarar encerrada a discussão da matéria, desde que haja sido discutida em cinco Sessões e sõbre'
ela se tenham manifestado todos os partidos e correntes deopinião que o desejarem.
§ 1.0 Dentre OS oradores inscritos será facultada a palavra sucessivamente a um representante de cada partidoou corrente de opinião e só depois de haverem todos falado'
se permitirão outros oradores, sempre na ordem da inscrição.
§ 2.° O requerimento de encerramento da discussão não'
poderá sofrer debate de qualquer natureza, nem encaminhamento de votação. Esta votação será efetuaria na sessã;r
do dia imediato.
Sala da! Sessões, em 27 d~ Novembro de 1933.
Abelardo Marinho. - Francisco de Moura. - Guilherme
Raster. - Sebasitão de Oliveira. - Acyr Medeiros. - João
Miguel Vitaca. - Alberto Surek. - Mario Manhães. - Eugenio Monteiro de Barros. ..:- Antonio Rodrigues de Souza..
- Edmar da Silva Carvalho. - Mario de Moraes Paiva. Vasco 'Toledo. - EdtofJrdo Possolo. - Ferreira Neto. Antonio' Pennafort de Souza. - Armando Laydner. - Waldemar Reikdal. - Gilbert Gabeira. - :Martins e Silva. Fernando Magalhães. Zoroastro Gouveia. - Lacerda
Werneck. - Alipio Costallat - Leão Sampaio.
Sejam incluídas no Regimento Interno as seguintes dis-posições:
Dos partidos e correntes de opinião:
Art.
A Mesa da Assembléic., dentro de 20 dias, a'
contar da aprovação do Regimento Interno, distribuirá em
partidos ou correntes de opinião, conforme fór o caSQ, oS'
Deputados que, nas eleições, hajam figurado sob a mesma·
legenda e OS representantes de cada grupo de classes, designando-lhes nas bancadas as suas posições, de acÔrdo com
as tendências idealísticas manifestadas pelos seus representant.es autorizados e pela ordem do valor numérico dos seus
componentes.
Art. Os Deputados que não hajam sido eleitos sob nenhuma legenda ou cujas legendl;ls apenas hajam dado umrepresentante, poderão manifestar por escrito, a sua reunião aro grupo, ou a sua aqesão. ~ qualquer pártido ou COl'-

-7rente de opinião e :;e o não fizerem, a Mesa os incluirá
no grupo dos "independentes".
Art. Os partidos ou correntes de opinião poderão fundir-se ou sub-dividir-se, devendo a comunicação dêsses fatos e de qualquer Qulta alteracão por êles sofrida, ser feita
à Mesa pelos seus representantes autorizados.
Art.
Os representantes autorizados dos partidos ou
correntes de opinião, são os seus respectivos "Ieaders", cuja
eleição ou substituicão será comunicada á Mesa em sessão
plenária, após a leitura do expediente.
Art.
Os partidos, as correntes de opiniões ou os grupos de partidos ou de correntes de opinião, serão representados nas comissões que se viérem a. (;l1u:;tituir proporcionalmente á sua fôrça numérica, segundo cálculo prévio da
Mesa.
Parágrafo único. A divisão do número total de Deputados pelo de vogais da comissão indicará quantos Deputados de cada partido ou corrente de opinião, grupo de partidos ou de correntes de opinião, lhes asseguram um representante na comissão. Os demais cargos serão por êles providos na ordem decrescente das suas frações que se não fizeram representar.
Art.
A' requerimento de 50 Deputados, a Assembléia poderá, por maioria de votos e presente a maiorir.
dos seus membros, declarar encerrada a discussão da matéria, desde que haja sido discutida l'm cinco sessões e sôbre
ela se tenham manifestado todos OS partidos e correntes de
opinião que o desejarem.
§ 1.0 Dentre os oradores inscritos será facultada a palavra sucessivamente a um representante de cada partido
ou corrente de oQinião e só depois de haverem todos falado
se permitirão outros oradores, sempre na ordem da inscrição.
§ 2.0 O requerimento de encerramento da discussão não
poderá sofrer debate de qualquer natureza, nem encaminhamento de votação. Esta votação será efetuada na sessão
do dia imediato.
Sala das Sessões, em 27 de Novembro de 1933.
Lemgruber Filho. - José de Sá - Osorio Borba. - Humberto j{ourc. - Nilo de Alvarenga. - G6es Monteiro.

Justificação
O presents projeto visa restabelecer a verdadeira intenCão da maioria desta casa, no apóio manifestado á emenda
27, desde que a Jus~ificou, da tribuna, em sessão de i7 do
corrente, o ilustre deputado pela ~aía, Sr. Clemente Mariani.
A dois relevantes motivos atendem os seus signatários:
1) As idéias formuladas na referida emenda têm por
fim disciplinar as correntes de opinião, no recinto e para os
trabalhos ulteriores da Assembléia; e, dessarte, corresponde
ao espírito do recente Código Eleitoral, ao império de cujas
normas se processou o úliimo pleito e se realizou, na prática,
o princípio da representação política, sob o critério predominante da ~:x:pressão e índice partidários. E', a um s6 tempo,
a consagração désses dispositivos e o estímulo para definição de idéias e programas, a que obedeoeu a propaganda.
eleitoral e que devem ser ordenados nesta fase de reconstrução soc+!il do país.
.

n:
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2) A votação verificada a 25 do corrente resulto.u de
uma confusão momentanea, e explica-se pelas próprias declaracões, que fez naquela ocasião o nobre representante pelo
Rio de Japeiro, Sr. Fernando de Magalhães. Não estando em.
votação a emenda n. 27, mas o substitutivo da Comissão de
Polícia, aconteceu que os partidários da referida emenda se
dividiram em dois grupos:
:1.0, os que, em número de 92, aceitavam o ,~esmo substitutivo, apesar das modific<lções que imprimiu ~o respectivo
texto, afim de impedir a rejeitação do princípio fundamental
da emenda;
2°, os q.ue, constituindo talvez a maioria dos 95 restantes, rejeitavam o substitutivo, no pressuposto de que, com
êsse procedimento, sufragavam a em~nda, em sua primitiva
redaçao.
Para sanar os efeitos dêsse equívoco, e restabelecer o
pensamento da maioria da Assembléia, expresso, por várias
vezes, no correr do debate, e pelas próprias referências do
parecer da Mesa, é oferecido êste projeto de resolução, que
a Casa considerará devidamente, no uso de sua reconbecida
competência, para dispor sõbre a ordem ç regularidade dos
trabalhos de natureza constituinte.

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Homero Pires, primeiro orador inscrito.
O Sr. Homero Pires (Movimento de aterição)
Senhor Presidente, li, melhor do que ouvi, o substancioso discurso pronunciado pelo eminente representante da bancada
do Rio Grande do Sul. um dos mais eruditos comentadores
do Estatuto de 24 de Fevereiro, o Sr. Carlos Maximiliano, o
qual, proferindo a sua oração, disse que vinha suscitar. nesta
Asembléia, debate em torno de teses gerais, de princípios que
for.mam e constituem o arcabouco das instituições políticas
a que a nossa se filía. Suas palavras, atentamente escutadas
pela Casa, largamente divulgadas pela imprensa, por toda a
parte ecoaram como início dos grandes debates constituciom~.

.

Não vindo inscrever-me entre os que o manteem, mas
aproveitando-me de algumas das teses por S. Ex. desenvolvidas, é que tenho, neste momento, a honra de me dirigir á
Camara... Camara é veso antigo da República Velha...
Ao p..incipiar a. sua. oracão, o nobre Deputado pelo Rio
Grande do Sul afirmou, mais ou menos, que chegamos á forma política, que nos rege, federativa presidencial, como uma
atitude tomada pelos constituintes de 91, no sentido de se
abandonar, o mais distantemente possivel, tudo o que lembrasse o ,sistema centralizado da monarquia. F<>i isso, principalmente, ao parecer do meu eminente colega, que levou os
autores do Estatuto de 24 de Fevereiro a. nos dotarem com o
regime federativo presidencial. Parece, entretanto, que, sobretudo a federação, está no mais afastado da nossa história,
e em longo trecho dela, desde a colonia, até 15 de Novembro
de 89, quasi que pode ser ela escrita dentro da aspiração republicana e federativa. ~Sse anseio resultava primeiro, evidentemente, das condições a bem dizer, teluricas do país.
Com uma extensão de mais de oito milhões de quilometros
quadrados, assentado em uma larga região do Continente, o
Brasil tem todos os cli1mas, as fisionomias mais variaveis,
sendo por isso capaz de abrigar os filhos das terras mais di-
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vel'Sas. Absolutamente, não ha confundir a bacia do Amazonas com a de São Francisco ou a do Prat.r.. E nesses chapadões imensos, nesses infindaveis plainos do interior, de
nort.e a sul e ao centro, a feição física é ainda diversissima.
E, acompanhando IGsse aspecto físico, os interesses econômicos
e sociais tambem por sua vez se vão diferenciando. E ainda,
como uma repercussão, como uma conscquência lógica dêsse
sentido físico do meio, temos a história a representá-lo,
como a saír do proprio seio maternal da mesma terra, a história, desde a época colonial, desde a guerra dos Mascates,
em 1710, com Manoel Vieira de Mélo, a Inconfidência Mineira, a sublevação baíanll de 1798, a revolução republicana de
1.817, a Confederação do Equador, em 1824, a República Riograndense, até a tentativa frustrada da Sabinada na Bafa,
em 7 de Novembro de 1837. Esse percurso todo da história
política federativa são outros tantos cumes que repontam de
um sistema geral de cordilheiras, significando a aspiraçã0
republicana e federativa do país.
Completam êsse ciclo físico e histórico - o pensamento político, a açã{} dos estadistas, dos parlamentares,
desde 1834, com Antônio Ferreira França, Deput.ado baiano
na Monarquia; os requer;meutos, os pareceres, os relatórios
ministeriais de várias épocas; e já próximo á República, os
projetos de 1885 e de 1888, de Joaquim Nabueo, fundamentados com um estudo largo sôbre a identificação do Brasil
com o regime federativo. Finalmente, depois de tudo .isto,
quando a bandeira federativa passa ás mãos de Ruí Barbosa,
é êste que, no congresso liberal, com o apoio do Conselheiro
Saráiva e Manoel Vitorino, redige o famoso voto em separado, com um programa de amplo federalismo, atendendo ás
mais inst.antes nece:5sidades da vida provincial e da vida municipal. E, em seg".lida, no "Diario de Notícias", dia por dia,
durante seis meses consecútivos, a campanha federativa foi
o assunto predominante da campanha política de Ruí Barbosa. E, quando, ás vésperas da lei de 13 de Maio, na Baía, êle
respondia á voz de um escravo que falava em nome do povo
daquela terra. anunciava a federação iminente, em palavras
proféticas, q!1e o Barão. de Cotegipe levou para a tribuna do
Senado.
Tenho eu de c6r, mais Ou menos - mais no coração que
na cabeça - as palavras que, no Teatro de São João, proferiu o futuro e principal autor do estatuto republicano: "A
grande transfol"macão aproxima-se de seu termo. A cordilheira negra eshoroa-se, abalada pelas comoções que opéra
a mudança dos tempos nas profundesas da história. E paI·
este rasgão imenso, que se abre, entra, em cheio o azul dos
novos horizontes, o oxigênio poderoso da civilização americana. Os velhos partidos, cooperadores irregeneraveis do
passado, rolam, desagregados, por entre os destroços de uma
éra que acabou. E pelo espaco que a tempestade salvadora
purifica, 'os ventos do norte e do sul trazem, suspendem e dis~
persam, para cairem sôbre a terra as idéias vivificadoras da
nossa rehabilitação: a liberdade religiosa, a democratização
do voto, a desenfeudacão da propriedade, a desoligarquização
do Senado, a federação dos Estados únidos Brasileiros, com
a Coroa, se esta lhe fór propícia, contra e sem ela, se lhe tomar o caminho."
E, quando, a :1.5 de novembro, no Quartel Gener:ll, ao
alvoQrecer da RepúMica, se cuidava de dar ao mundo a nova
auspiciosa da recente república do Brasil, passaram-lhe pela
mente reminiscências dessa oração, e foi êle quem, para logo,
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nesse momento, batísou as novas instituições COPl o nome d~·
República dos Estados Unidos d·o Brasil.
Não havia, portanto, com toda essa história, essa condição física, essas atitudes políticas, anteriores, não havia, nãopodia 'haver, a preocupação dominante de se fazer, na org~
nização republicana, tudo o que era oposto ao sistema da centralização monárquica, pOrque era da monárquia, mas seatendia a um imperativo nacional, a uma aspiração afogadamuita vez com o generoso sangue brasileiro.
O SR. TEOTÔNIO MOI'óTElRo DE BARROS - É o deoo!'minis-·
mo da nossa evolução histórica.
O SR. HOMERO PIRES - Era, como diz muito bem o
representante do Estado de São Paulo, um determinismo da:.
avolução histórica e política do Brasil. E tanto assim que,
escrevendo do exílio, em Londres, êle, o principal fator da
~onstituição, assegurava que, tendo de estabelecer para o'Ql'asil o regime federativo presidencial, outro modelo não·
podia ser tomado por norma, senão o da República Presidencial da América do Norte. O da Suíça e.rll absolutamente incompatível. Precisávamos do arcabouço "amplo, largo, dentro do qual coubesse o país, que poderia rivalizar mais tardecom a grande nação norte-americana.
Urna vez que, SI'. Presidente, eu afir,mo, de acordo, aliás,
com o depoimento dos nossos constitucionalistas e dos nossos·
publicistas, ter sido Ruí Barbosa o fator principal da Constituição de 24 de fevereiro, peço licença ao honrado representante do Rio Grande do Sul para discordar de outra de suas
afirmativas no seu aplaudido discurso. Trouxe aqui o trechoda sua oração:
"Feita a obra, as injustiças ainda continuaram; atribuiram-na a lês te, áquele, quando, entre-tanto, não era produto individual de ninguem. A
comissão nomeada pelo Govêrno Provisório produziu obra de grande mérito, que constitue a.
maior parte da Constituição de 1891. Um ministro genial, que tinha a vantagem de ser um notável técnico e grande linguista, aperfeiçoou o trabalho desses quatro patriotas_ .• "
Aliás, cinco.
" . '. e a Camara e o Senado, reúllid05 em Assembléia Constituinte, ainda melhoraram bastante a.
obra, expurgando-a de alguns exageros doutrinários. "
.
Ora, Sr. Presidente, é uma restituição histórica q.ue merece ser feita do alto desta tribuna, quando. o uaís se preocupa, através de seus constituintes, deJhe dar -nova forma.
política, e o anteprojeto que aqui aparece, consagra, em sua.
grande maioria, as principais disposições do· estatuto de 24
de Fevereiro.
. .
E' o próprio nui Barbosa quem nos conta como, na sua.
casa, na praia do Flamengo, diante do Ministério reunido, êle
discutia a futura Constituiçãú, fazendo obra individual, e depois, perante o Marechal Deodoro da Fonseca, feito representante de todo o Ministério, aí, explicava sóz'inhó ao Ditadoras disposições nova,;, redigidas para discussão imediáta.
Se êsse é o testemunho de quem não estava habitllado a
se locup~eta~ poro trab~lho alhe~(), q~qu~~ p~~ podia sofr~f
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a condicão de simples lapidador, feito operano veneziano, a·
dar, com o seu sôpro, formas lapidares ao vidro, mas o instituidor da forma republicana, devemos acreditar nessa palavra, que os fatos demonstram e autenticam exuberantemente..
Rui Barbosa, através de discursos, de pareceres, e até de
cartas, foi afirmando sempre ter sido ele o autor principal
do estatuto de 24 de Fevereiro. Nem faltam os depoimentos·
de figuras representativas da cultura jurídica do país, como·
Clóvis Bevilaqua, Itodrigo Otávio, todos proclamando, a
uma, essa primazia, essa influência primacial de Ruí Barbosa na feitura da nossa Constituição Federal.
Dei-me ao trabalho, Sr. Presidente. diante do projeto·
da Comissão dos Cinco e do elaborado pelo Conselheiro Ruí
Barbosa, de confrontar os textos de ambos, e, ao cabo, verifiquei que grande, imensa parte da Constituição foi da autoria pessoal de Ruí Barbosa, assim como não houve um só·
artigo, ou disposição constitucional, que por êle não fosse·
remodelado, retocado, e muitos outros supressos, e a supressão, nesse caso, era também criação. E o que de melhor, de
mais perfeito existe nesse estatuto, é obra e criação do notável brasileiro.
Depois de tracado este quadro eloquente, s6 na sua
própria confrontação, fiz o seu resumo, que se encontra na.
página que vou ter a honra de lêr á Assembléia: (Lé.)
"De fato", escrevi eu, no seu projeto, alargou.
(Rui Barbosa) a competência da União, confiandolhe exclusivamente o poder de instituir e manter al-·
fandegas e o de decretar a organização de bancos
emissõres. Regulou a execução das leis, atos e sen"tenças das autoridades da União. Isentou de impostos,
no Estado por onde se exportasse, a produção de outros Estados. Impediu que se estabelecessem quais-quer dificuldades aos atos, ás instituições ou aos serviços da União. Vedou os impostos de transito, o embaraço a quaisquer cultos religiosos, as leis retroativas. Firmou a supremacia da União nos assuntos que·
lhe pertencem concorrentemente com os Estados.
Determinou o caráter estável das forças federais,:
circunscrevendo os limites da sua ação, tornando-os
obedil\ntes dentro da lei e sustentadoras das instHui-·
cões constitucionais. Enumerou as condições d~ elcgibilidarJ~' para o Congresso, dispondo áo m~smo tempo sôbre os qne seriam inelegíveis á representação·
Nacional. Fez do Senado 11m tribunal de justiça, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal, para
julgar o Presidente da República. Deu á competên-·
cia do Congresso o caráter de privativa, que lhe faltava, deixando á sua autoridade o l~gislar sôbre a navegação de rios qUe correm entre Estados ou que nos·
separam de nações estranhas, sôbre terras e minas,.
sôbre extradição entre os Estados. Estipulou todas·
as atribuições que incumbem ao Congresso sem ocunho de competência privativa. Outorgou ao Poder
Judiciário a rtutoridade de decidir sôbre a constitucionalidade das leis. Atribuiu exclusivamente á Justiça Federal' decidir sôbre os crimes políticos. Estabeleceu o processo de exec.ução das sentencas e ordens da magistratura federal. Fixou a preeminência.
dos tribunais federais. Não tolerou aos Estados reç.usíl-r f~ ao~ documefltos públicos da pnião e rejeitar'
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.a moeda nacional. Concedeu ao estrangeiro a capa-·
'Cidade de ser elegível aos postos municipais. Firmou
.0 princípio de que o castigo não passasse da pessoa
,do delinquente e aboliu a pena de morte. Conferiu ao
habeas-corpus uma extensão maior, permitindo-o
quando o indivíduo se sentisse vexado pela iminência
de ilegalidade ou abuso de poder. Obrigou O executivo
a justificar e relatar perante o legislativo as y"edidas
de exceção praticadas durante o sítio decrelé.. 40 na
ausência das Camaras, responsabilizando as auto:-idades pelos ~_busos que neste sentido cometessem."
~sse quadro sucinto, Sr. presidente, é um resumo ape-nas das largas alteracões, creacõe~, modificações e até su'pressões, feitas pelo Conselheiro Rui Barbosa no projeto da
Comissão dos Cinco.
Mas, por outro lado, é preciso considerar que, sendo,
.em sua máxima parte, o estatuto de 24 de Fevereiro obra
dêsse grande espírito, a Constituinte de 91 não o melhorou,
não lhe deu absolutamente sentido mais liberal, expurgan.do-o de alguns exageros doutrinários, como disse o nobre
r.epresentante do Rio Grande do Sul.
Foi justamente o contrário que sucedeu. E disso Rui
Barbosa se queixou. A Assembléia Constituinte foi ao exagero. O federalismo, que, antes da República, durante os
dias da Monarquia, era repelido pelos emperrados políticos
profissionais, logo ao 3e iniciar a República, e ao ter de se
estratificarem os princípios, as disposições constitucionais
do regime federativo, o federalismo comum já não bastava,
e emendas sôbre emendas surgiram no seio da Assembléia
·.constituinte. Isto e o conflito entre ela e o Govêrno de
Deodoro, alteraram, em grande parte, as proporções, as peças
mestras do estatuto em debate. E assim Se chegou a um
ultra-federalismo, dando-se tudo aos Estados, nada a
União indefesa, retirando-se-Ihe até o domínio das terras
·devolutas, que sempre pertenceram á Nação.
Essa preocupação ultrafederalísta, levada ás últimas
raias, aos últimos extremos, nodoou, segundo as próprias expressões de Rui Barbosa, o estatuto de 24 de Fevereiro, pon,do-lhe máculas que o afeiam, erros de técnica por êle longa
e triunfalmente enumerados.
Deixando, porém, Sr. Presidente, de parte ess&s, talvez
longas considerações que venho fazendo, entro r.a análise de
-outro ponto do notável discurso pronunciado nesta tribuna
,pelo digno representante do Rio Grande do Sul.
Afirma S. Ex., por exemplo, que

"A Constituição de 91, para a sua época, deu um
passo formidável, no sentido liberal. Era méramente
um texto jurídico, inscrito, quando muito, nos có'<ligos, não ter a lei efeito retroativo. Ora, tal disposição, em um Código Civil, por exemplo, como existia
-em todos os países da Europa, antes da guerra, obriga os tribunais e o executivo, porém, não cercéia, não
,dimir.uc, não delimita a ação do Legislativo. Póde'Se, na falta de um texto constitucional a respeito, fazer uma lei, declarando, expressamente, que ela se
aplica ao passado.
"A Constituição americana - e ai está uma prova
de nossa superioridade - cuidou do assunto, mas o
texto em que proíbe a retroatividade das leis, segundo
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sua redação e, sobretudo, o elemento histórico, visava..
apenas, imperl ir que a lei se aplicasse aos crimes co~
metidos anter'iormente. Não cuidava dos direitos civis·
adquiridos. "
Ora, Sr. Presidente, não é exato que a Constituição do'
91, neste assunto, désse um passo formidável no sentido liberal. ~sse passo, que seria dado em 91, contava, pelo menos,..
68 anos de idade no Brasil.
A Constituição da Monarquia, em seu art. 179, ns. ~ e 3,
que se entrelaçam, dispunha:
"Nenhuma lei será estabelecida sem utilidade púlllica. Sua disposição não terá efeito retroativo."
Peço, Sr. Presidente, licença, ainda, ao nobre represen-·
tante do Rio Grande do Sul, para não aceitar, ín totum, ou-tros pl'incípios desenvolvidos por S. Ex. nesse mesmo trecho que ac:tbei de ler.
Compreende-se que num Código Civil, para limitar o·
arbítrio do juiz. se estabeleça a irrctroatividade das leis.
Em Direito Público, porém, em Direito Político. o princípio da irretroatividade das leis não tem essa estreiteza comum, e se alarga e amplia.
A Constituição dos Estados Unidos, conforme disseS. Ex., proíbe, no seu art. 10, as leis ex-post-{acto .
.!!:ssa aísposição é geral, mas. históricamente, se compreende apenas como abrangendo o Direito Criminal. e referindo-se exclusivamente â competência dos Estados. O Estado Central, entretanto, o Estado, no sentido amplo da palavra, tem necpssidade, algumas vezes, de recorrer á retroatividade das leis.
É necessário, no direito privado, limitar-se o arbítrio'
do juiz, mas preciso também, na esfera mais larga dos interesses nacionais, que estes sejam defendidos, quando excepcionalmente em causa.
O SR. ODILO:-/ BRAG.-\. - Mas não parece a V. Ex. que,
supresso êsse artigo da Constituição, práticamente êle sesubverte também no Código Civil?
O SR. ALCA~TARA MACHADO - Não acha V. Ex. que seja
uma garantia dos direitos individuais?
O SR. HGMERO PIRES - É garantia, principalmente,
dos direitos adquiridos.
O SR. ALCANTARA MACHADO - Mas garantia essencial dos
direitos individuais.
O SR. HOMERO PIRES - Pois bem: em direito público
não é assim. Em direito público ...
O SR. ALCANTARA MACHADO - Ninguem, até hoje, contestou que as leis pudessem ser retroativas em matéria polílica.
O Sa, HOMERO PIRES - Ninguem contestou? Mas éo desconhecimento dos largos debates, dos reclamos. dos protestos que surgem neste sentido.
O SR. CARDOSO MELO NETO - Em direito público, a lei
alcanç.a o passado, sem retroagir.
O SR. HOMERO PIRES - Em direito público e privado. A regra é que a lei retroap;e. Esse é um princípio
comum.
Foi LassaJ[e quem disse que quando uma exceção se derIva da natureza mesma do princípio, não há uma verdadeira.
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perfeita determinação.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - O princípio da retroati'vidade se conjuga com o princípio da c-oisa julgada e dos
"direitos adquiridos.
O SR. HOMERO PIRES - O que eu sei, e Ido em
Eduardo ESIJinola, é que os limites de aplicação da lei nova
,se encont!'um:
1", nor; fatos inteiramen~e consumados, cujas conse, quências se fizeram sentir no dominio da lei antiga e nas sen,tenças passadas em julgado;
2', nos direitos adquIridos, quer provenham l!e ato humano, quer dir'cÍtamente ex-le(Je, contanto que n;;/) sejam
,simples espectativas ou faculdades abstratas de iei.
No
primeiro caso trata-se de um fato inteiramente passado e
~aquilo que sucedeu não é possível que não tenha sucedido"
e por isso não lhe são aplicáveis as próprias leis chamadas
.retroativas eas interpretativas. No segundo caso, o respeito
á vontade, que se manifestou de acordo com a lei, impede
que por outra lei sejam afetados 0:3 direitos que legalmente
,entraram para o patrimônio do tit.ular.
O SR. l\1.\IlQUES DOS REIS - Não entendo que uma lei
possa alcanl,;ar o passado sem retroagir. O essencial é dist.inguir entre retroatividade justa e injusta.
O SR. CARDOSO DE ~IELO NETO - V. Ex. está em con'lraposicão com todos os aut'Üres de direito público.
O SR. ODILO:-; BnAGA - Não quero, por enquanto, dis,cutir êsse ponto; apenas ressalvei que, feita a supressão do
artigo na Constituição, parece que, automaticamente, a supressão ;.e faria também no Código Civil. Pelo menos. os tri,bunais seriam levados a essa interpretação.
Deveriamos,
pois, manter o princípio, mas esclarecendo-o.
O SR. HOMERO PIRES - Se a Constituição nada dissesse, ficaria só para o direito privado; e, quanto a êste, já
.consla da inlrodtl(;ão do Código Civil.
,
O SR. ~IORAIS A:-;DRADE - :\lais uma lei ordinária póde
'modificar o CÓ'jIgO Civil.
O SR. HmmRO PIRES - Perfeitamente.
O SR. MORAES Al"DRADE Portanto, je hoje para
,amanhã, um simples congresso ordinário ...
O SR. HO:\lERO PIRES - Mas o texto constitucional
,não póde ser alterado por um congresso ordinário.
O SI\. ?lIORAlS A:-;ORADE - Permita Y. Ex. que eu esi plane men p('I1samento. Se não incluirmos no Pacto Fundamental um artigo que proíba ao congresso ordinário votar
leis retroativas, mesmo no domínio privado, de hoje para
. amanhã poderá decretá-las, e ningucm terá o direito de se
insurgir contra esta deliberação. É para garantia dos direitos privados, meu colega, que pedimos a inclusão de se:melhante artigo.
O SR. ARLIl"DO LEO:"I - Sob pena de se demolir a es'trutura jurídica do país.
,.
O SR. MORlt\Ii:i .ANDRADE - E de se tornaremos direitos privados incertos, mseguros.
" O SR. ALCANTARA MACHADO - É um princípio constitucional que vem de mrtis de cem anos.
,O SR. HOMERO PIRES - Sob êsse critério, serão peri-cl,itantes e insubsistentes todos os direitos e todas as garanrtias individuais.
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o SR. ARLINDO LEONI - V. Ex., que está fazendo rei-vindica(;ão histórica em lJOmenagem á maior cerebracão bra'sileira - porque Rui Barbosa foi e será perpetuado como
um super-homem - está agora em flagrante contradição
"com um princípio fundamental por file ínslilnído e defendido
,com grande ardo!'.
O SR. PRgSIVEi'TE - Atenção! Está com a pala"l'a o
Sr. Homero Pir'cs.
O SR. HOMERO PIRES - Peço a V. Ex., Sr. Presidente, que estenda sôbre esse ma1'e maanum o quos eao de
sua autoridade, para que a minha palavra se possa tornar
compreensivel á Assembléia, que me ouve.
Continúo afirmando que, entre nós, a exemplo do que
se verifica na França, nos Estados Uniãos, na Alemanha e
em todos os povos cultos, o Estado, o poder público, tem necessidade de, excepcionalmente, recorrer á retroativiclade
,das leis.
O SR. MORAIS A);DRADF. - Tornando os direitos privados
inseguros; creando a demagogia legal.
O SR. HOMERO PIRES - Xiío era eu tão ingenuo que
não pudesse ~ontar com essa pol\'ol"Osa em l<Jrno da exposição que ....enho fazendo pel'ante a .\ssembléia. E para fortaleceI' a minha diminuta autoridade ...
O Sn. l\fOR.AIS A:\DRADI; - Não apoiado; grande autoI'i·dade. ~este momento, porém, falseada.
O SR. ALCA:\T:\RA MACIIAlJO - A autoridade do oradoI'
é grande. Por isso é que protestamos.
O SR. HO",lERO PIRES - ... invoco a de mestI'es
dignos de serem escutados e acatados pelos auditórios mais
cullos do mundo cullo.
Assim lerei o depoimento de uma das mais reputadas
sumidades no domínio do direito, que é Filomusi Guelfi.
Díz êle::
"Xa formação da lei, porém, impõem-se as exigências das reformas: e estas não seriam possiv(~is,
se, sempre e absolutamente. os atos e os fatos passados sob o imperio das leis velhas fo!'sem respeitados.
Ao legislador. por conseguinte, o princípio exposto
da não relronlividnde da lei se impõe como preceito
do política legislativa; mas niio lhe limita o poder.
E o legislador póde dar, nesse sentido, efeito retroativo li lei. DiveI'sa, entreLanto. é a posição do juiz:
êle aplicará a lei, c a êle se impõe o pI'eceito de sua
tlUO retroatividade. no sentido do respeito aos atos e
aos fatos realIzados sob o imperio da velha lei."
E', portanto, um princípio antigo aquele que trago
para aqui. Ele se encontra nas maiores autoridades.
O SR. MORAIS ANDR:\DE - O nI'gumento de autoridade é
,o último, o mais fraco de todos. Apresente o nobre colega,
argumentos de razão.
O SR. HOMERO PIRES - t:sses argumentos de ~tutori
dade, que tI'ago para aqui, não são formulados no silêncio
,-dos gabinetes; êles ressaltam, sobretudo, das necessidades
prementes, imediatas do momento, a que dão forma, impondo-se soberanamente como uma torrente.
O SR. ODILON BRAGA
Necessidades julgadas por
',quem? Quais os arbitras que decidem dessas necessidades?
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o SR. MORAIS ANDRADE - Essa a porta larga para todo&
os abusos.
O SR. HOMERO PIRES - Lembrarei ainda á Assembléia o art. 5. do Código Civil da Argentina, que diz não
haver direitos irrevogavelmente adquiridos contra as leis de
ordem pública, ...
O Sn. ODILON BRAGA - Uma vez que sejam indenizados
os interesses feridos.
O SR. HOMERO l'lH.ES - ... quando há interesses coletivos, imperiosos, necessários e fatais, que excepcionalmente precisam ser defendidos.
O SR. ODILON BRAGA - Não é natural que o cidadão
sofra sózinho, em beneficio da coletividade. O I. azoavel é
que a coletividade, por indenização, lhe repare os interesses fcridos.
O SIt. MORAIS ANDItADE - Seria uma especie de desapropriação.
O SR. HOMERO PIRES - Como a talho de foice, está
aqui o recente derreto, de há três dias. baixado pelo Govêrno Provisório. stibre os pagamentos em ouro. Nas "consideranda" conslilucioJluls e juridica.::l dêsse decreto, há, como
que uma resposta imediata e vitoriosa ao discurso do Iwbre
representante do hio GraTJdc. de, Sul.
Ei-Ias:
0

"Considerando que os Estado! Unidos. pela Joint
Resolution, sancionada a 6 de junho último, declara
nula qualquer cláusula qUI; faculte ao "credor o direito de exigir o pagamento em ouro ou determinada esp'::cie de moeda. ou em soma equivalente de dinheiro
dos Estados Unidos. calculada sõbre tal base", e determinaram que "qualquer obrigação anteriormente contraída, embora. nela se contenha semelhante dispo!liCão, será resgatada pelo pagamento dolar por dolar.
em qualquer mOllda mctalíca ou papel de curso legal";
considerandrJ que providências dessa natureza, tomadas pelo!; Estados Unidos no exercício de suas funções soberanas, c por altas razões de ordem públicas.
não podem deixar de abranger nos seus efeitos as convenções anteriores á publicação da lei;
considerando que é geral a retroatividade do tais
medidas, como se verifica da Joint Resolution supra
citada; do decreto alemão, de 28 de Sp.temhro de 1914,
<;uando prescrevia que "a!l convenções celebradas antes de 3i de Julho de HlH e pelas quais o pagamento
devia ser efetuado em ouro, cessam até nova ordem
de obr-igar as partes"; do decreto belga, de Agõsto de
1914; da lei rumena, de 21 de Dezembro de 1916; da lei
grega, de 21 de Julho de 191-1; de lei búlgara, de 12 de
Máio de 1921 e do decreto francês, de 18 de Setembro
de 1790, que assim dispunha: "'todas as somas por estipulação pagáveis em espécie podbrão ser pagas em
aSSInado, ou promessas, de assinados. não obstante todas as cláusulas ou disposições em contr-ário" ...
E de antes, de pouco antes, do decreto do Govêrno Provisório a que aludi, justificado com as considerações que
acabei de ler, é o outro, que se refere á usura.
E é justamente isto, Sr. Presidente: em casos excepcionáis, precisa o Estado achar-se armado de faculdades, que
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não podem ser restringidas pelo tcxto inflexível e intransponível de uma disposi(!ão constitucional.
O SR. MOfL-\IS Al\DRADE - Estenda V. Ex. a desapropriação a toda espécie de direitos.
O Sn.. HOMERO PlRES - Eu me reporto, nesse sentido,
ainda. üs palavras de um dos maiores juristas do nosso país,
com assento, hojo, no f;upremo Tribunal Pederal. Quer()
aludir ao :\1inistro Eduardo Espínola, meu brilhante professor, com quem apI'cndi legislação comparada, mas muito diferente daquela que estudou, não sei onde, o Deputado pelo
Rio Grande do Sul. E Eduardo Espinola náo pedia que lhe
dissess0m, de cór, quais os textos correspondentes dos códigos
de vários países. O que êle dava eram lit;iíes amplas, iluminadas. dos grandes princípios diretores do Direito. Êsse
grande ministro, !uminar do Direito Civil, escreve, no primeiro volume do "Sist('ma do Direito Civíl":
"Em tése. porém. ás leis póde se atribuir eficácia retroatiYa. f.:sse rálo se verifica _sempre que o legislador concede expressamente o efeito retroativo sôbre os direitos anteriol-mente adquiridos. "Leis desta natureza, diz Gabba, se
encontram :1:\ história de todos os povos civis. embora raramente c quasi s~mpre em épocas de revoluçãO!. quando um
povo destr6e instituições que se tornaram incompatíveis
com as novas id(\iu5 e com as novas tendências. Quasi sempre, tamém a:<; abolít;ões de instit.l1Í1;ões existentes se fazem
em nome de principios de justiça que sempre existiram. ou
que. pelo menos, já eram professados no tempo ai.> o qual
se faz estender a retroatividade da lei abolitiya, e nesta circunstancia encontram a sua justificação". Cita o eminente
escl'itor a famosa lei de 17 do Nivose do anno n, a qual fazia
retroagir o princípio da igualdade dos sexos, na sucessão legítima. até 14 de .iulho de i789; porquanto, dizia o relator
Bel'li('l': "le I'égne cic la nature ct de la raison avait )ll'i:, naissance le i·i Juillet 1789; faible encare á celle époqut'. il avait
comn1l'ncé dés ce temp:;."
PUl' êsse modo desapareceram em diversos Estados
da
Europa os feudos. na Russia a servidão da gleba, no novo
Reino da Itália certas corporações religiosas, nos Estados
Cnidos (la A.mnrica do :'Ijorte a cscrnvidão de c(}r. A lei de
i3 de maio de i 888, que aboliu a es~ravidão no Brasil, é
da mesma nalureza. X~S5CS casos o próprio legislador determinará se tem ou não cabimento uma indenização aos
prejudicados. "
E' di:,so, Sr. Presidente, q.ue S(' cuida. E' dt' casos dessa
natureza.
O SR. AGA~fE~O~ DE MAGALHl\ES - V. Ex. liá lícenca
para um aparte ?
O SR. HOMERO PIRES - Pois não.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Estamos legislando
para um estado de direito, e não revolucioná.rio. V. Ex.
está nesse período que os constitucionalistas chamam de
férias da legalidade. Aí, sim, todos esses atos de autoridade
são permitidos.
O SR. HOMERO PIRES - Falo a uma assembléia que
organiza o estatuto político que há de reger o país e que
deve conter princípios q~!e ponham a salvo os vitais interesses da nacionalidade.
O SR. MORAIS A."iDRADE - Mas que garantam os seus
direitos.
VOLUME II

2
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O SR. HOMERO PIRES - V. Ex., Sr. Presidente, há
de se lembrar, porque foi até ministro do Govêrno a que me
quero referir, que, durante a grande guerra, tivemos de ir
até ao Comissariado de Alimentação Pública, providência inconstitucional, ilegal, a que a necessidade da salvação pública e o estado de guerra nos levaram. Em casos tais, e
em outros semelhanies, ocorridos nos mesmos países a que
acabo de aludir, SP. tem saido fora da lei, da Constituição.
A lei precisa, pois, retroagir, não s6 em direito público,
mas também em direito privado.
O SR. ODILON BRAGA - Aliás, modernan,~nte, já se discute muito sObre se há duas provincias: a do cireito privado
e a do direito público, porque a tendência é para a unificação.
O SR. HOMERO PIRES - Isto, não é moderno, é antigo.
O SR. ODILON BRAGA - E', mas V. Ex. está fazendo distinção.
O SR. HOMERO PIRES - E' preciso fazer a distinção,
no momento em que se elabora a grande lei. Devemos pensar
nas espécies. Não estamos discutindo s6mente princípios
gerais do direito; temos também de prever as hipóteses.
Outro ponto agora, Sr. PresidentE, que me mereceu reparo, no discurso do nobre Deputado pelo Rio Grande do
Sul, é aquele em que S. Ex. quer reviver, reincrustar no
Estatuto Constituicional, por que nos vamos reger, o artigo
80 da Constituição de 24 de Fevereiro, que no projeto de
S. Ex. tem o n. 8:
"E' vedado ao Govêrno Federal criar, de qualquer
modo, distinções e preferências em favor dos portos de
uns contra os de outros Estados."
Esta regra, este principio de Direito Constitucional, é
comum aos Estados Unidos, á Argnetina e ao Brasil, mas em
nenhum de tais paízes póde êle ser aplicado: nem nos Estados Unidos, nem na Argcntinn, nem no Brasil.
Nos Estados Unidos, a doutrina e a jurisprudência vem
abalando, soterrando essa igualdade jurídica dos portos de
uma mesma Nação.
No Congresso EconÔmico, que se realizou em 1919, no
Uruguai, essa tésc surgiu e foi sustentada justamente com os
textos conlltitucionais dos Estados Unidos, da Argentina e
do Brasil. Ela passou na sub-comissão a crue foi sujeita.
No plenário, caiu quasi por unanimidade, e caíu combatida
pelo representante da Argentina, Ministro dêsse país no
Uruguai, o qual demonstrou ser impossivel o regime de
igualdade entfe portos do mesmo país. Ha, dizia êle com
toda a razão, portos naturais e portos artificiais. No Brasil,
pela sua configuração física, os portos são naturais. Nos
Estados Unidos, são também naturais. Mas o de Buênos Aires já é artificial. E' um porto que custa ao país, para a
sua manutenção, milhares e milhares de contos. Dêsse modo,
não p6de ser posto no mesmo pé de igualdade que os outros
do pais.
No Brasil os portos, ainda que naturais, são construidos
debaixo de regimes diversos e contrátos diferentes. Daí a
desigualdade rias taxas, daí a desigualdade de tratamento
dentro do mesmo país, apezar do texto constitucional. Daí
essa dissemelhança entre portos da mesma Nação. Por isso,
não s6 a prática constitucional dos Estados Unído!:, como a
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possibilidade da conservacão desse principio.
E entre nós também já o reconheceu e proclamou o
maior dos nossos constitucionalistas, Rui Barbosa, que es~
creveu num dos seus pareceres monumentais:
"Para que tais melhoramentos logrem operar to~
das as suas vantagens, êsses mesmos interesses gerais
da navegação requerem, e a própria natureza de similhantes obras exige que o regime e as condições
delas se acomodem ás circunstancias de cada localidade. De localidade a localidade podem variar, e de
ordinário variam essas circunstancias. Com elas convém, pois. que diversifique de uns para outros portos
a organi::-:a,:ão, construçi:io c administrat:ão de suas
obras."
A regra. portanto, que o nobre representante do Rio
Grande do Sul quel' fazer figurar, novamente, no futuro texto
constitucional, por proposta sua. é uma regra impraticável
durante quarenta anos de república no Brasil, durante todo o
perr.ur;;:o da República nos Estados Unidos e durante toda a
vigência da Constituição argentina.
O Sr. Presidente - Peco licença para advertir o nobre
orador de que está esgotada a hora do expediente.
O SR. HO:\IERO PIRES - Requeiro, então, a V. Ex .•
SI' . Presidente, me conceda a palavra para continuar em
explicação pessoal.
O Sr. Presidente - O nobre De-putado será. atendido.
O SR. Hü:\1ERO PIRES - Obrigado a V. Ex. (Muito
bem; muito bem.)

4
O Sr. Presidente - Achando-se na ante-sala o Sr. Abel
Abreu Chermont, reconhecido e proclamado Deputado pelo
Estado do Pará, convido os Srs. 3° e 4° Secretários, para, em
comissão, introduzirem no recinto S. Ex., afim de prestar o
compromisso regimental.
Comparece S. Ex., acompanhado da respectiva comissão e, junto á Mesa, presta o comprQmisso regimental, tomando assento, em seguida.
O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao extlediente.
Vai-se passar á Ordem do dia. (Pausa.)
Comparecem tl'l'l.is os Sl'S.:
:Mário Caiado, Carlos Reis, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, Leão
Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Xavier de Oliveira. Silva
Leal, Jeová Mota, Ferreira de Sousa, Alterto Roselli, Pereira
Lira, Veioso Borges, Irineu Joffely, João Alberto, Solano da
Cunha, Augusto Cavalcanti, Osório Borba, Izidro Vasconcelos, Sampaio .Costa. Antônio Machado. Augusto Leite, Clemente Mariani, Magalhães Neto. Arlindo Leoni, AWa Amaral,
Manuel Novais, Negreiros Falcão. Paulo Filho, Jones R;oeha, Rui Santiago, Amaral Peixoto, Miguel Couto, Perelra
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Carneiro, Leitão da Cunha, l'iilo dI:' Alvarenga, João Guimarães, Raul Fl'I'nandes, César Tinoco, Alipio Costallat,
Ff'rnando MagallJãC':" Fábio Sodl"~, Cardoso de Melo, Soares Filho, Ribeiro Junquf'ira, Plínio Correa de Oliveira,
Alcantara Machado. José Carlos, Rodrigues Alves, Verguei1'0 CP;;:1I', Zoroastro Gouveia, Guarací Silveira, Cincenato
Braga, Carlota Quei roz. Antônio Covello. Cardoso de Melo
l'icfo. .To,,1'- HOIIOl'ato, l'iero de Macedo, Plínio Tourinho. Idálio ~ardenbprg. Simões Lopes, Anes Dias, ASCanl) Tubino,
Acir l'if'dC'iJ'l):", Armando Laydner, Mário Munhãl-', 8eba,.;tião de Oliveira, Antônio Rodrigues de Sousa, !'ililtl)n Carvalho, João Pinhf'il'O, Rocha Faria. Oliveira PáSSOS, Teixeira Leite, Oliveira Castro. (77).
Deixaram de comparecer os Srs.
Freire de Andrade. Barreto Campelo. Alde Sampaio,
Presco Paraiso, Oscar \Veinschenck, Melo Franco, Adélio
Maciel, Pandiá Calégeras, Pedro Aleixo, José Alkmim, Aleixo Paraguassú, Licurgo Leite, Jorge Americano Lacerda
Pinto, Antônio Jorge (15).
ORDE:'t1 DO DL-\.

5
O Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de Trabalho de Comissão, continÓa com a palavra, para uma explicação pessoal, o Sr. Homero Pires.
O Sr. Homero Pires (Para e:cplicação pessoal)
Volvendo á tribuna, Sr. Presidente. começo por discordar
de outro ponto da oração do honrado represent:mt.e do Rio
Grande dC' Sul, - aquêle em que S. Ex. disse:
"Eu tinha proposto que, na parte preliminar, figurasse êste preceito: "Todos os poderes emanam do
povo e são exercidos no seu interesse, de acôrdo com
a lei". Não aceitaran: a minha sugestão, declarando-a
desnecessária, inútil. Quando duas culminancias do Direito Público moderno, como Von Preuss e Hans Kelsen, incluem texto dessa natureza num código supremo, devemos desconfiar logo que alguma razão presidiu a isso. Par'::<:e-me, até - e não ha nisto a menor
irreverência - que essa eliminação importa em desconhecimento da realidade contemporanea".
A razão por que Von Preuss e Kelsen incluiram êsses
princípios nos textos das constituicões que elaboraram, não
é difícil de se perceber, nem a renlidadc contemporanea é
aquéla que aponta o erudito comentadol' da nossa Constituição de 24 de Fevereiro.
Se algumas constituições ~tuais declaram que os poderes emanam do povo, maior número dispõe contrariamente,
e assim, por exemplo - para mostrar que a realidade contemporanea não é essa-a Cnnstituição da Bnviera estipula no'
art. 2°: "Todo poder emana da Nação inteira"; a Constituição atual da Finlandia. no seu art. 2°: "A soberania reside
em a Nação, é representada corporalmente pela Diéta"; a
Constiuição atual da Grécia, em seu art. 2°: "Todos os poderes emanam da Nação""; e, assim, a da Irlanda, no seu
art. 2": a da Lituania, no seu art. 1.0; a da PolÔnia, no seu
art. 2°; a da Rumania, no seu art. 33, e a da Turquia no seu
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art. 3°. Todas elas, em maioria na realidade con temporanea,
declaram que os poderes emanam da Nacão e não de povo,
e, discordante destas, ma.s não no sentido lembrado pelo nobre representante do Rio Grande do Sul, a Constilui<.:,ão da
Hungria de 1920, no art. 2°, declara: "A AsscmhIria l\acional proclama que é a representação legal da sobrl'ania do
Estado" .
Não venho aqui produzir uma dissertação acadêmica,
discutir o velho c revivente princípio da 50berania do povo.
ou da soberania da. Nação.
O SR. ODILON BRAGA - Queira V. Ex. perdoar: isso é
moderníssimmo; êsse princípio está novamente em debate,:
O SR. HOMERO PIRES - Nem ignoro isto.
O Sn. ODILO,," BRAGA - V. Ex. disse que é acadêmico, é
velho. Não há, entretanto, nada mais novo do que a discussão em torno dêss~ ponto.
O SR. HOMERO PIRES - São as cousas velhas que se
renovam á ou tra luz.
O SR. ODlLO:": BRAGA - Então, está aí. ..
O SR. HOMERO PIRES - O princípio é velhissimo, v~m
desde a Grécia. que é mais velha do que nós ...
O SR. ODIl.O;:>; BRAGA - Nêsse ponto, discordo: V. Ex.
não o demonstra.
O SR. HOMERO PIRES - Demonstro-o a V. Ex. através
de Aristolêles e de Platão.
O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. quer falar da autarquia.
mas é cousa muito diversa.
O SR. HO,MERO PIRES - Quero falar de soberania.
O SR. ODILON BRAGA - Por aí não vai ...
O SR. HO:'lIERO PIRES - Vou. e vou muito bem. Sei o
que digo, porque estou cansado de ensinar isso a rapazes.
(Risos) •

O SR. ODILO~ BRAGA - V. Ex., então, está ensinando errado ...
O SR. HOMERO PIRES - Não vim aquí, porém, para discutir êsse assunto; vim. apenas, negar que a realidade cootemporanea seja esta, porque está. visto. pelos textos constitucionais citadoló. que a soberania do povo não está dominando assim, mas há, ao seu lado, outros critérios diferentes
e opostos.
E se Preusg e Kelsen fizeram consignar nos textos
das Constituiçõe!:i aludidas êsse princípio, isso se explica facilmente.
Nós, por exemplo, nos podiamos dispensar perfeitamente (le~sa declara<.:ão, inspirando-nos, entretanto, do snu espírito. Êles. l,Jorém, o fizeram, porque a condição da Alemanha
e da Austria, não era a nossa. Nós vimos de uma República
soterrada pela' revolucão, e a nova Constituição alemã, a nova Constituição Austriaca sucederam. ambas, ao regime em
que a soberania emanava de Deus. Era uma soberania teológica, profundamente teocrática. Tornava-se preciso, pois,
que, essas novas sociedades, regidas por códigos e princípios
novos, se governassem sob o conceito moderno, atual, pOl"
que elas iam viver. Por isso é que nas Constituiçi?es dêsses
dois países se fez constar em cada uma delas o artIgo respectivo. Nós poderiamos, também, tê-lo inscrito; mas, si o não
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fizermos, nem por isso poderemos ser censurados, porque
nos é inteiramente inútil.
O SR. ODILON BRAGA - Nêste ponto, divirjo de V. Ex.
O SR. HOMERO PIRES - Diverje-se de tudo, a começ;u'
de Deus.
O Sn. ODILON BRAGA - Aliás, ó um direitCJ que tenho, o
de divergir dos colegas ..
O SR. HOMERO PIRES - Direito que todos n6s temos;
não o contesto.
Há, finalmente, outro ponto do brilhante dh,curso do
Deputado pelo Rio Grande do Sul, ao qual me OPOL;lÜ} ponto
êste inspirado na escola nova de Viena que põe acima de
tudo a norma - pacta sunt servenda". Conforme -essa escola, as Constituições se subordinam á ordem jurídica internacional. E' a supremacia do direito internacional público.
Dominado dêsse principio, que conta hoje grande número de partidário:" na Alemanha, na Austria, na Franca,
na América. S. Ex. propoz que se intercalasse no novo estatuto político ão Brasil um artigo que dissesse: "Consideram-se integradas, ou partes integrantes da legislacão brasileira, ~s normas do direito internacional, universalmente
aceitas ...
O SR. 1\10HAIS ANDR.~DE - Está no ante-projeto.
O SR. HOMERO PIRES - Perfeitamente; está no anteprojeto.
E, Sr. Presidente, consignado no ante-projeto êste dispositivo, nêle depois aparece outro, que declara : "A lei
brasileira determina a capacidade e o regime dos bens e a
relação jurídica de todas as pessoas domiciliadas ou residentes no Brasil."
Entre um e outro artigo o eminente comentador da Constituição de ~4 de fevereiro acha que há contradição.
O SR. MORAIS ANDRADE - Flagrante.
O SR. HOMERO PIRES - Sr. Presidente, não há contradição alguma entre um artigo e outro. Mas, antes de
chegar aí, cu queria. ler, no mesmo discurso e na mesma
parte ...
O SR. CLE:\fE::-JTE MARIA:\I - Isso é cópia da Constituição espanhola.
O SR. MORAIS A:\DRADE - Entretanto, segundo os princípio de direito internacional privado, as relações pl"ssoais
são regidas pelo est.atuto pessoal.
O SR. HOMERO PIRES Como sabemos. há dUás
teorias a respeito: a do domicílio e a da nacionalidade:
"Diante do embaraço de as coordenar" - declara S. Ex. - "um hábil jurisconsulto, Sanchez
Bustamante, encarregado de organizar o Código de
Direito Internacional Privado, fugia á dificuldade, e
adotou uma expressão genérica, dizendo: "A lei pessoal rege isto e aquilo ... ". "Ora, a lei pessoal, tanto
póde ser da nacionalidade como de domicílio. ]}:le evitou o ponto nevralgico da questão. Ora, fugir ás dificuldades é comodo, mas nada resolve."
Não me parece, Sr. Presidente, que Bustamante tenha
procurado fugir a uma dificuldaàe.
Primitivamente, o estatuto pessoal não acompanhava o
individuo para onde quer que fosse. Depois, êsse princí-
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pio se tornou universalmente aceito. Assim, declarar que
rege a capacidade e o Estado o estatuto pessoal, não é isto
invencão de Bustarnante, nem é por êle dito, afim de fugir a
uma dificuldade: isto é dito por todos os mestres de Direito
Internacional Privado, porque constit.ue uma regra geral
dessa disciplina.
Um velho tratadista de Direito Internacional Privado,
Asser, traduzido em francês pelo Sr. Rivier, e também
em espanhol, diz:
"Reconhece-se geralmente hoje em dia que as
leis relativas ao Estado e á capacidade seguem as
pessoas em todas as partes."
D Sn, MORAIS A~DRADE - Portanto, estatuto pessoal e
não lei de domicílio.
O Sn. :\fEDEIROS lXETO - O estatuto pessoal, ora compreende a lei de domicílio, ora a da nacionalidade.
O SR. HmfERO PIRES - Aí é que surge a dúvida.
O nobre colega por S. Paulo vai ouvir.
O SR. MORAIS ANPRADE - Vou ouvi-Ia com todo o prazer,
como. aIíás, estou ouvindo todo o discurso de V. Ex.
O SR. HOMERO PIRES - Outros tratadistas eméritos
da matéria, SUI'vílle e Arthuys, dizem:
"Reconhece-se geralmente em nossos dias que as
leis que regem o Estado e a capacidade são leis pessoais, isto é, que devem acompanhaI' as pessoas a
toda parte aonde vã()."
E Clóvis:
"Sendo a capacidade o atributo essencial da pessoa, o modo pelo qual se externa a personalidade no
mundo jurídico, estão todos o autores de acôrdo que
a deve determinar a lei pessoal. Mas, qual a lei pessoai? Aí começa o dissídio: a do domicílio, ou a lei
nacional?"
O Sn. MORAIS A."'DRADE - É evidente ...
O SR, HOMERO PIRES - É evidente, agora.
O SI\ :\IORAIS ANDRADE - Explico: ') estatuto pessoal
é considerado geralmente como sendo a lei da nacionalidade.
(Não apoiados.)

O Sn. MEDEIROS NETO - Ora, é a lei do domicílio, ora,
a da nacionalidade.
O 8Ft. HOMERO PIRES - Ainda há mais: Eduardo Espínola diz que "o estado e a capacidade das pessoas são reguladas vela lei pessoal". Nêsse ponto estão de acôrdo todos
os autores; mas a divergência começa quando se procura
saber qual deve ser a lei pessoal: o. do domicílio ou a da nacionalidade",
Portanto, Sr. Presidente, Bustamante não procurou fugir á dificuldade. Consagrou no seu código o princípio geral
de Direito Internacional Privado, em que o tstado e a capacidade são regulados pelo estatuto pes:soal. (Apoiados.)
Se o nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul percorresse com atencão o C6digo Internacional Privado f3ítO por
Bustamante, lá veria previstos vários casos. Primeiro êle
estabeleceu o princípio geral, e, depois, foi aos casos particulares.
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Nem era possível que um especialista do porte de Bustamante, dedicado intensamente aos estudos do Direito Internacional Privado, autor de um código adotado pelos países americanos, fizesse obra inútil, inócua, num dos pontos
fundamentais da matéria. Não era crivei fugisse f~le á dificuldade e deixasse os casos, os aspectos de direito sem solução.
Isso, Sr. Presidente, quanto a essa parte do debate.
Quanto á outra, não há divergência, ou contradição, entre o princípio proposto pelo Sr. Carlos MaximIliano, e aceito no anteprojeto, dando ao Direito Internacio;'al, de acôrdo com o conceito atual da escola de Viena, a primazia na
hierarquia do Direito, e aquêle que diz respeito ao estado e
á capacidade.
O estado e a capacidade são matérias de direito internacional privado. As outras referem-se ao direito internacional público. E há uma grande divergência doutrinária na
sustentação do estado e da capacidade. E' difícil dizer em
qual dos campns está a maioria dos autores. Não se trata,
portanto, de princípio universalmente aceito.
O SR. MORAIS A~DRADE - Porque nada é fixo em Direito Internacional.
O SR. HOMERO PIRES - Se são adotados na Constituição, como quer o Sr. Carlos Maximiliano, os prindpios
universais do Direito Público, não há contradição em se
adotar um princípio de Direito Internacional Privado, que
não é universalmente aceito. Ou isto é logico, ou não sei o
que é logica ...
O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex. póde concluir do seguinte modo: o dispositivo do nosso projeto de Constituirão,
mandando incluir na legislação brasileira os princípios do
Direito Internacional, é PE'rigoso.
O SR. HOMERO PIRES - E', apenas, inócuo, inoperante.
O SR. MEDEIROS NETO - O que o orador sustenta é que
não há contradição.
O SR. MORAIS Al"DRADE - Há, como veremos oportunamente.
O SR. HOMERO PIRES - Eu pediria, Sr. Presidente,
se não temesse a crítica do nobre representante do Estado
de S. Paulo, licença para, na tribuna, socorrer-me de mais
uma autoridade, citando Mouskhelli, na sua "Teoria .Jurídica
do Estado Federal", onde mostra a insubsistência, por outros
proclamada, do princípio da hierarquia do direito internacional sõbre todos os outros direitos, - princípio de que êle
é adepto, e portanto, provar assim exuberantemente que não
é universalmente aceita essa teoria advogada pelo Sr. Carlos
Maximiliano, qUJ, querendo incrustá-Ia na Constituição que
estamos elaborando, acha que é incompativel com ela a outra
regra de direito internacional privado.
E por que, Sr. Presidente, por que se há de intercalar
na Constituição, que se projeta, êsse artigo de puro direito
privado?
A razão é simples. O Código Civil, na introciução - artÍlw 8°, estabel9ce como reguladôra do estado e da capaci-.iade a lei nacional.
O SR. MORAIS ANDRADE - Perfeitamente.
O SR. HOMERO PIRES - Isso, no art. 8°.
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No art. go, deteI'mina que, subsidiari();mente, será aplicada a lei do domicílio, quando não houver nacionali{lade ou
quando for dupla.
Mas o pL'incípio geral dominante, 110 Código Civil, é o
da lei nacional.
O SR. MORAIS A~DRA])E - Perfeitamente.
O SR. HOMERO PIRES - E, Sr. Presidente, êsse é o
princípio geralmente adotado pelos paízes de imigração como os da Europa - mas é principio que não pode ser aceito
pelos pafzes de emigração - como os da America. O princípio do domicílio, sendo necessario e fatal aos paízes que
carecem da emigração, das correntes emigralórias, como a
"\.rgentína, o México, todos os paízes, emfim, da América,
não deve ser posto á margem, em benefício da lei naci,maI.
E como no Código, como disse, está determinada a lei nacional para reger a capacidade, fixado o princípio no Código político geral da República, está revogado, ípso fato, o do Código Civil.
O Sn. !\ToRAIS ANDRADE - Com que vantagem?
O SR. HOMERO PIRES - Com a vantagem reconhecida
pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pela Argentina, pelo Chile, pelo Paraguai; reconhecida por Savigny, Teixeira de
Freitas, Carlos de Carvalho, ZebaIJos, par uma fieira imensa
de juriscoHsultos. O que se impõe, !la América, é a lei do
domicílio. Ã Europa, á velha Europa, é conveniente que,
através dos paízes de emigração, os seus subditos levem a sua
nacionalidade, e por ela tenham regulados 05 seus dir~itos.
Na América, no Brasil, no Estado de São Paulo, porém, onde
há correntes imigratórias ele toda a parte, - da Itália sobretudo - entrando em borbotões, aí, sim, Sr. Presidente,
ás necessidades prementes do Estado c da nação mesma, deve
a capacidade ser regulada pela lei do domicilio, em benefício da segurança dos contratos, as transações, da ordem pública.
O SR. MORAIS AXDRADE - Sem vantagem alguma.
O SR. HOl\IERO PIRES - Essas vantagens são proclamadas por condicões econômica<;, por condições de trabalho,
e, até como asinálou Zeball05. por motivos de estatística,
porque todos os paízes que provêm o mundo dos artigos ~s
senciais a iHe, todos, Sr. Presidente, se rege-m pelo princípio
da lei do domicílio, a cujas vantagens de fixidez e segurança
adel'iram até paíz2s europeus, (',amo a Inglaterra e a Dinamal'ca.
.
Ainda me I't'cordo, Sr.. Presidente, que o DI'. Eduardo
Espinola, antes de SOl' ministro do Supremo Tribunal, no dia
mesmo 6m que embarcava pai'a Cllba, onde nos ia representar em um Congresso de Juristas, dirigiu-se a mim, que tinha
feito concurso para a cadeira de Direito Internacional Privado e ('SC['ito sÕhl'e o assunto, e bent~v()lamente me perguntou: "Que é que Você pensa? Devesel' n Ipi do domicílio ou
a lei nacional que regula a capacidade'! Hoje, sou pela lei
do domic ílio. "
'l'inha êle sido partidário da lei nneionn!, como Clovis
Bevilaqua, que, entretanto, subsidiariamenle, aceita 3. lei do
domicílio.
O SR. MORAIS A~DnADE - Subsidiariamente é outra
coisa.
O SR. HOMERO PIRES - É uma solução victoriosll hoje
a {Ia lei do domicílio neste sentido.
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O SR. MORAIS ANDRADE -: O maior mestre do Direito Internacional Brasileiro, Ruí Barbosa •..
O SR. HOMERO PIRES - Não tratou absolutamente do
assunto.
O SR. MORAIS ANDRADE - Tratou do assunto no Código
Civíl.
O SR. HOMERO PIRES - V. Ex. não é capaz de provar
isto.
O SR. MoRAIS ANDRADE - Êle estudou e di~utiu o assunto brilhante e exaustivamente.
O SR. HOMERO PIRES - V. Ex:. está desafiado a
mostrar onde. A prova não incumbe a mim, e, sim, a V. Ex.,
que diz existir essa opinião, que eu desconheço.
O SR. MORAIS ANDRADE - Há colaboração de Rui Barbosa na elaboração do Código Civil. Há o trabalbo exaustivo
a que se deu na critica do Código e, depois, na justificação
do Senado.
O SR. CLE~rENTE MARIANI - Trabalbo de redação, exclusivamente.
O SR. I\fORAIS ANDRADE - V. Ex. leia o Parecer e a
Réplica. E aí vai encontrar matéria doutrinária.
O SR. HOMERO PIRES - São trabalbos de exegese
linguística.
O SR. MORAIS ANDRADE - No Parecer e na Réplica não
é redação. E' direito material.
O SR. HOMERO PIRES - V. E.~. parece que nunca
viu êsses .lívros.
O SR. CLE~ENTE MARIANI - A Réplíca é uma resposta
gramatical.
O SR. :MORAIS Al'\DRADE __ Mas o Parecer não o é.••
O SR. H.Ql\IERO PIRES - V. Ex. não leu o Parecer.
O SR. MOR.·ns ANDRADE - Leio-o até frequentemente,
não obstante não ser discipulo do Mestre.
O SR. HOMERO PIRES - Rui Barbosa, Sr. Presidente,
quando teve de dar parecer sôbre o Código, fê-lo quasi que
exclusivamente sôbre a forma.
O SR. MORAIS A...'<DRADE - Não é verdade. V. Ex:. não
leu o parecer de Rui Barbosa. Se lêsse, não diria semelbante
barbaridade ...
O SR. CLEMENTE MARIANI - O'!
O SR. HOMERO PIRES - Nesse parecer, êle começa,
no prefácio, a citar logo como epígrafe duas emendas de redação. Essas emendas tinham sido propostas e aceitas no
seio da Comissão da Camara dos Deputados. Uma delas
mandava suprimir o h de theor. E o seu intúito era assinalar que não era êle que iniciava o debate, relativamente á
língua, mas a Camara, através de duas emendas somenos. E
dêsses exemplos se valia Rui Barbosa, para entrar, larga e
abundantemente, na discussão da forma do projeto.
O SR.. CLEMENTE MARIANI - Declarando que, mais tarde,
se trataria do fundo.
O SR. HOMERO PIRES - Citando essas duas emendas
da Camarados Deputados, Rui Barbosa dizia que, antes de
entrar no estudo jurídico do projeto do Código Civil, era
preciso aparar - a frase é dêle - as primeiras rebarbas;
era preciso cuidar da língua - dizia ainda êle - pois o
o
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;edl~jdo.

projeto estava pessimamente
A cada passo a forma
claudicante e espessa se o.ntepunhl1 como um tropeço, um
diversório, ao entendimento do texto do projeto. Era o que!
i
êle dizia.
Rui Barbosa se preocupou, I qUllsi exclusivamente, no
seu famoso Parecer, com n rcdaçllo, e, por isso, foi censurado por Cl6vis Bcvilnqua, rt(C!lI/II~oll c Albuquerque e outros
ainda, dizendo éstes último" ((Ull óle não sabia direito e por
isto discutia gramállcn. Foi dfJPQls que êle voltou ao projeto, estudando-o exclusivamente 80b o ponto de vista jurídico,
e êsse parecer InncnbnrJo, mas, longo, ainda é inédito.
I
!
,() Parecer é, pois, 1J6brol1 !ox;ma. Do conteúdo, do ponto
ae vista jurídico, Rui Barbosn só tratou mais tarde, e não há
nenhuma opinião sun sObre l1 questão relativa á lei regula~ora do estado e da capacidade
direito internacional, isto
~, se a matéria deve ser regulada. pela lei do domicílio ou
:nacional.
.
O SR. MORAIS .'\..'<DnADE - Xão apoiado.
O SR. HOl\IERO PIRES - :tste não apoiado est.á no
ivazio.
O SR. MORAIS ASDf\.\DF.- ~lIo está no vazio. Havemos
Ide voltar ao assunto.
O SR. HOMERO PIRJ<~S - Está no vazio. Nada mais
teimoso do que o fato. V. Ex. Q nega, mas êle resiste vito';'
rioso.
Voltando, porém, 110 /Illbllle, vejo, Sr. Presidente, que o
Sr. Carlos Maximiliano, nll\rn do dizer que são contraditórios
os dois artigos do anl('-ltl'oJelo, não é constitucional o reiaUvo á capncidadc.
I
Francamente, nuo Iml O qu~ é, ou o que deixa de ser
mate::-ia constitucional. 1ll'''''1111 alturas em que vamos. S. Ex!.
acba que deve conlllu,' du. Gllrla Magna, simplesmente, aquilo
que é indispensável, lnwdlul.nmenle indispensável. Mas essa
indispensabilidade \,aflll. A t:on~Utuição não é, não póde ser
aquilo que Arist6tclo!l llUN'ill: l1! pura organização das autOridades públicas, u di" !In,) dos Ipoderes, a determinação da
sõberania, a fixl1Cl1o dOIe tln. dn !convivência civíl. Não estamos mais no tempo ~m quo possamos fazer Constituições
abstrátas, gerais, cumu u tlUo IJocke fez para a Virgínia, a
pedido de Lord Schaflollbur)', constituição abstráta, constituição geral, que, pÓlllu 001 vigOr, foi posta a baixo por
uma rebelião populaf, 1101' nfio I corresponder ãs premencüis
da viàa local. Uma Conlltltulcll"l não póde ser, como as que
queria fazer Romagnolll, goraI, pllra todos os povos, inclusi'/e
a própria Inglaterra: "O jfo\'l\rno é republicano, nacional i e
represéntativo". E em noLn: .. Ponha-se aqui o nome da nação,
- França, Itália, lIiA'lnl~frn". I
.
A Constituic;;ão, Sr. 1JI'ollldcnte, há muito que se tornou
cousa diversa, com outra nmpllt;ude. Desde Sismondi e Ro~si
que elas são feitas sob COl1ccpCões naturalistas, como um
complexo de leis que formam n i cstructura e regulam a ação,
a vida, como um organismo, co~o um corpo político, dotado
de vontad~ e ação próprias, para se conservarem e viverem..
Que é constitucional nesse senmdo, e o que não é constitucional ? Difícil se torna arcspQsta. Nada há menos próprio,
para uma constituição, do que Iaquflo que se relaciona com
a agua. Ela, entretanto, é tratada pela Constituição da H'olanda. Sobretudo agora, depois Ida guerra, em que o conceito
da Constituição se alargou, para receber dentro dela tu~o
que diz respeito ao estado sochil contemporaneo, essa super-
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legalidade - como dizem os constitucionalistas de hoje - se
extendeu enormemente.
Não estou trazendo á Casa nenhuma novidade. SalJemos
que a Constituição do Império tinha um total de 219 artigos.
somados os da Lei Interpretativa e do Ato Adicional.
Trago aqui um quadro de Constituições novas e de
Constituições velhas, inclusive a de Cádiz, que tinha 384
artigos.
E um dos autores mais em voga hoje ~ eu sempre com
as autoridades, porque quem não a tem, é assim -,11m dos
autores mais em voga hoje, Asúa, em discurso pronl 111ciado
na recente Constituinte espanhola, e que está aqui, n: 1s pequenos comentários que escreveu á atual Constituição da
!sua pátria, assinala a amplitude maior das! Constituif;ões de
após o conflito de 1914' I
Como vê V. Ex., Sr. Presidente, as Constituições, hoje,
no seu conteúdo, abrangem muito mais do que as Consti'
tuições de antes da guerra.
O SR. ODILON BRAGA - E por isso meJmo não resistem
ás menores crises políticas.
O SR. HOMERO PIRES - Não é censuravel que principias como êc;se, relativos ao estado e á capacidade do estrangeiro, sejam estabelecidos no texto Constitucional, no
sentido da lei do domicilio. A Constituição de 24 de fevereiro não contém aquela proteção aos pássaros, que existe
na da Suissa, pois dela não se lembrou Rui Barbosa. como
observou humoristicamente o representante de Minas Gerais. Mas não se faça tão pouco caso dos pássaros na vida
:
dos povos.
O assunto não é parlamentar, mas eu ainda assim lembrarei ao meu brilhante colega a produção do guano no
Chile, o que constitue uma das riquezas dêste pais, e é produto dos pássaros. A Suíça é uma nação pequena, de proporções econômicas limitadas, mas previdente e próspera.
que não desconhece a influência das aves úteis á agricultura
I
e á selyicultura.
As Constituicões, Sr. Presidente, na éra atual, soe alargam, como, nas épocas das grandes inundações, os rios
transbordam das suas margens, como de :Cassem oceanos
sem praias.
.
Se a nossa Constituição se tornar impermeavel ao ambiente internacional que todos vivemos, sei não atender ás
mais prementes nece!;sidades da vida e do espírito naeional,
ela irá pelos ares ao sôpro da primeira rajada,
Precisamos, SI', Prcsid(mte, compreender a Constituição como a soma de todos os interesses. familiares, econômicos, industriais, cifmtíficos, morais e jurídicos da nação
brasileira. Se ela não se fixar dentro dêstes princípios amplos, largos, com que conquistará o futuro, e se nos apegar-mos a queslões de nonada. tirando os olhos do nosso e do panorama internacional, então, Sr. Presidente, estaremos construindo obra para dias, que nã.o durará, não I perdurará, porque o primeiro vendaval a levará consigo, como um frágil
balél arrastado pela ventania desencadeada. (Muito bem;
I

I·

1

muito bem. Palmas. O orador é vivamente cumprimentado c
abraçado. )

Durante o discurso do Sr. Homero Pires, o
Sr. Antônio Carlos, Presidente, I deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Pacheco de Oliveira, 10 Vice-Presidente,
I
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o Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão, designando para amanhã a mesma
ORDEM DO DIA

Trabalho de Comissão.
Está sôbre a Mesa, pelo prazo de 20 dias, para receber
emenilas de ia discussão, O projeto de Constituição (20 dia.)
Levanta-se a sessão
minutos.

ás 15 horas

e 40

14" Sessão, em 1 de Dezembro
de 1933
I
Presidencia do Sr. Antônio Cblos, Presidente

1
A'5 H horas, comparecem os 81's.:
I

Antônio Carlos. Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos, Tomaz Lobo, Fernandes Távora, Clcmentino Lisl)ôa. Valdemar Mota, ÁlvaL'o Maia, Mário Caiado, Alfredo da Mata, Mário
Chermont, Veiga Cabral, Moura Carvalho, Abel Chermont, Lino
Machado, Magalhães de Almeida. Costa Fernandes, Adolfo Soares, Rodrigues Moreira, Godofredo Viana, Luiz Sucupira, Xavier de Oliveira, Pontes Vieira. José ide Borba, Marlms Vér~,
Herectiano Zenayde, Irineu Joffily, A~ruda. Falcão, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, José Sá, G6es Monteiro, Valente de
Lima, Izidro Vasconcelos, Sampaio :Costa, Leandro Maciel,
Augu~to Leite, Rodrigues Dória, De'odato Maia, J. J. Seabra, Marques dos Reis, Artur Neiva, Alfredo Mascarenhas,
Leôncio Galrão, Homero Pires, Gilerio Amado, Aloísio Filh/),
FrancÍEco Rocha, Arnold Silva, Lm,ro Passos, Fernando de
Abreu, Henrique Dodsworlh, Perelra Carneiro, Leitão da
Cunha, João Guimarães, José Edunrdo, Cardoso de Melo,
Buarque Nazareth, Lemgruber Filho~ Bias Fortes, José Braz,
Pedro Aleixo, Augusto de Lima, Mata Machado, Delfim Moreira, Odilon Braga, Clemente Medrado, Raul Sá, Furtado de
Menezes, Cristiano Machado, Policarpo Viotti, Daniel de Carvalho, Ribeiro Junqueira, Belmiro de Medeiros, Campos do
Amaral, Carneiro de Rezende, Plínio Correia de Oliveira, AIcantara Machado, Teotônio Monteiro ide Barros. Rodrigues Alves, Martins Soares, Abelardo Marinho, Morais Andrade, Mário Whatelly, Vergueiro César, Hip6lito do Rêgo, Guarací Silveira, José Ulpiano" Cincinato Braga, Abreu Sodré, Lacerdll
Werneck, Antônio Covello, Cardoso I de Melo Neto, Domfngos
Velasco, José Honorato, Nero de Macedo, Plínio Tourinho, Lacerda Pinto, Carlos Maximiliano, Anes Dias, Frederico WolfenbuteIl, João 8implicio, Renato Barbosa, Demétrio Xavier,
'Vitor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergeara, Fanfa Ribas, Argemiro Dorneles, Assis Brasil, Alberto Diniz, Cunha
Vasconcelos, Acir Medeiros, Ferreira Neto, Vasco Toledo, Valàemar Reikdal, Francisco Moura, Antônio Penaforle, João Miguel Vitáca, Alberto Surek, ArmandoiLaydner, Guilherme Plaster, Mário Manhães, AntÔnio Rodrigues de Souza, Martins e
Silva, Milton Carvalho, Ricardo Machado, Augusto Corsino,
João Pinheiro, AI':lxandre Siciliano iJúnior, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Teixeira Leite, Pedro Rache, Pinheiro Lima,
.
Leví Carneiro. (135).
O Sr. Presidente - A lista dei presença acusa o comparecimento de 135 81's. Deputados. I
Está aberta a sessão.
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o Sr. Clementino Lisboa (3° Secret"ário, servindo de 2°)
procede a leitura da q.ta da sessão antecpdente, a qual é., sem
observações, aprovada.
O Sr. Presidente -

Passa-se á leitura do expediente.

O Sr. Fernandes 'l'ávora (2° Secretário, servindo de 1°)
procede á leitura do seguinte

EXPEDIENTE
Telegrama:
De l\fiami - Presidente Congresso - Rio - Congresistas exilados de Cuba acudimos esse honorable Congresso para
pedir por humanidad companerismo hagan gestion publica
que evite gobierno Cuba ejecule como intenta presos políticos
entre ellos varios congressistas. - Barr('ras, Presidente S~··
nado. - Gllusi71clan, Presidente Camara. - Inteirada.

2

o Sr. Presidente - Está finda a leitura do expediente.
Tem a palavra o Sr. Fernando de Abreu.
O Sr. Fernando de Abreu - Sr. Presidente, dignissimos Srs. Deputados.
Chegados á altura em que nos encontramos, seria, realmente, desertar de um imperativo categórico, se não trouxess(> fi c:.ta tribuna, máu grado a escassês da minha formação illteletual (;\'(;0 apoiados gerais), aquelas convicções
que constituiram a base da minha orientação política.
l"ão desejo, absolutamente, fazer um discurso dentro das
formas rijas da Ol"at6ria, mas, pura e simplesmpntc. definir
uma atitude, em face do documento excepcional da nossa vida política.
Preparei no silêncio da meditação, de acôrdo com o
meu credo social, emendas ao anteprojeto, por intermédio
das quais desejo colaborar na obra da Assembléia Nacional
Constituinte.
Dois são os grandes problemas que se nos antolham: um,
propriamente de ordem política e ,outro, fundado na transformação social. Um e outro representam, por assim dizer,
a trave mestra da reorganização nacional.
Srs. Constituintes, não há como fa2er um exame retrospectivo da evolução social, para se perceber que o instante
que o mundo depara agora é inteiramente diverso de quantos jámais existiram.
Sabeis que, antigamente, nos dias ãureos da GréCia, ou do
predominio da mem6ravel e extraordinária raça que são os
israelitas, imperava a formação comunária como base da
organização do Estado. Sobrevieram as grandes invasões do
oriente e, por intermédio das legiões dos per~as, conheceu o
Ocidente o perigo das grandes formações militares. E descie
então, por eles ou através dos romanos, constituiu esta nova
expressão da soberania, que era o estado imperialista.
Quer isso dizer que, na sua vigência, na verdade, inquestionavelmente, subsistia o direito do mais forte como único fator, como último elemento do desenvolvimento social.
PerdÔem-me. Srs. Deputados, se, terra a terra, nos meus
comezinhos conhecimentos de história, apenas vejo, como
expressão máxima da soberania rÚ'mana, o roubo e o saque
sistematisados, levados a todas as partes como o índice da
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grandeza de Roma. em dia, essa mesma grandeza abateu-se,
por motivos VáI'ios, qne não cabe aqui desenvolver, restituindo o muncio a uma verdadeira situação fragmentária.
Mas, ainda aí, nem outra (~ a soberania medieval, através do
soberano, levando pelas :llgaI'as, na medida de sua capacidade c das suas fÔI'ças militares, o saque e o roubo, ainda sistemáticos. DepoÍ::;, cOa! o desenvolvimento das grandes monarquias do Ocidente, surgIram os periplos., surgIram as
grandes navegações c as gI'andes descobertas. Ainda assim,
porém, foi o Estado imperialísta que subsistiu com a liberdade do saque e do roubo, levados a todos os Continentes.
Mas esta dureza da luta pela existência, muito embora traduzida pela maneira que tenho o arl"Ôjo de afirmar, tl'ouxe
como consequência o desenvolvimento intelectual e, com
êle, com a cultura, todas as grandes conqUIstas que hoje
constituOOl o orgulho do nosso patrimônio social. E. desde
então, tOI'nou-~e necessário estabelecer a oreJem na economia. p~\l'a qlW a ruina não avassalasse. para que a própria
competí<;ão das metrópoles não as levasse au absoluto aniquilamento. E, desse modo, de progresso ctn progresso, atraYés da descoberta da imprensa, através do vapor, da eletl'icidad('. l'nfím, dêstc:- múlt iplosmeio~ que se conjut;am PUI"l
desloC:lr o nivel intelectual da humanidade c, ao mesmo tempo, estabeleceI' entre os homens a solidariedade, chegamos
aos dial' 11(' ngoI'a. quI' julgo síngtllar·":,. f'fi I nda:, as ídad.~:"
em todos os tempos da nossa clvilísa~ão.
Senhores, como será mais pos~ivc!1 subsistir U economia indi\Íllua1. se o trabalho fi agora, 50bI'dudo. lima
conqui:,la da mecanica: sc aclell'icidadt·, sc (l vapor. :,,~ /)
motoI' á explosão entl"Um como fator predominante na produção, nos meios de subsistência c nos objetos 'de utílídade'?
E não !'õe I'e<Ittz, apenas. ao /"sfürl;o mecanico. a mnl1lpi ica.:;ii,'
da energia pelas ala,·ancas. A cultura foi além e descobriu
que este mesmo homem. na sua expressão material, poderia
produzir diferentemente. se nós, através das ciências experimenlais, lhe mullipIícassemos as aptidões, de acôrdo com a
fisiologia c com a psicologia. E daí resulf.ou o novo conceito
do trabalho. necessariamente solidário c indispensável á vida social,
.
1>iI"'is que o Brasil ainda não chegou áque1a altura que
conhecem,' hoje, as grandes
nações.
os
países
super-ind·.lslrialisadol'. Somos, na wrdadl', culpado:" .lté ccr!.o
p<'nto, por não t.ermos atíngído aquelas culminancias. Quem
:>erá capaz d~ dizer. porém, que se não organizarmos o no:,$0 trabalho, fundados nessa: experiência e nessa racionalisação, niio seremos, muito cedo. simples prêsa daql1E'les qne
se aparelharam para a lula? Ten'as infimtas. exte:1são de
tel"l'as, lemo:, nós. Mas. senhores quem poderú afirmaI' qlW
a economia se possa crear, onde quer que seja, sem aq\lcl~.'
elementos primáriM, indispensávçis ao desenvoivimento da
riqueza?
.
Son di' ol'Ígem de um dêsses "hinterlands" de nossa terra, provinciano orgulhoso de sna rusticidade. Conheço mUlto bem todos os precalcos da nossa existência primitiva e
~eria capar. de me sujeitar a ela, como uma condi~ão da minha própria vida. Mas não quer isso dizer que minha visão
panoI'amicH" em rela~ão ao mundo, seja tão estreita, a ponto
de confundir a eficiência de um botocudo do Rio Doce com
a: febril atividade do americano do norte. Se, porventura, me
qeixasse levar por êsse engano fatal, cedo seria despertado
pelas conquistas á reveIía de todo, o direito, porque· o detel'-'
VOLUME TI
3
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mmlsmo, a evolução inexorável jamáis se deteve ante qualquer atitude sentimental.
Aí está como, 81'. Presidente, venho trazer á Assembléia
Nacional Constituinte a minha contribuição, quanto ao problema da econômia, problema fundamental ante o qual será
verdadeiramente ridículo cuidarmos da nossa estrutllra política, porquê a inquietação e a desordem subsistirão, qual.
quer que seja o prestigio de nossas leis.
Não se enganem os 81's. RepresentanL,s de classe: as
nossas chamadas leis sociais serão merarwnte decorativas
(Apoiados) enquanto não atingirmos á questãu essencial, que
é a da propriedade.
Vejam, 81's. Deputados, até onde vai o meu arrõjo; até
onde vai - perdôem-me - a minha coragem, afirmando,
sem restrições e categoricamente, que êste é o grande e fundamental problema.
O 8R.. AClR MEDEIROS - E por isso mesmo tem V. Ex.
o apoio integral do proletariado brasileiro.
O 8R. FERNANDO DE ABREU - Restará, como instrumento dessa necessidade, a nossa estrutúra política, o órgão
da soberania, que reputo preciso ter a feição coletiva, para
que nunca mais soframos a injúria e a afronta do poder
pessoal. (Muito bem.)
Fundado nestas duas idéias elementares, organizei e
trouxe á consideracão da Assembléia algumas emendas, cujo
destino a ela entrego. (Muito bem; muito bem. O orador é
cumprimentado.)

São enviadas i Mesa as emendas a que o
orador se referiu.

o Sr. Milton de Carvalho - Sr. Presidente, compraz-se
o destino em suscitar uma vez por outra, na vida dos povos,
o aparecimento de homens excepcionais que, ou por sua bravura moral, ou pelo gênio de sua inteligência, ou pela sua
ação altamente construtora, constituem verdadeiros pilares
para a escala ascendente de cada Nação, na diretriz do seu
progressivo aperfeiçoamento, material e espiritual.
Se êsses homens-símbolos são bem compreendidos e correspondidos, encontrando, no meio em que surgem, por parte
de governantes ou de governados, um ambiente propício, ou
pelo menos não hostil, ao desenvolvimento das suas atividades e se, ao envez de tombarem cedo na luta conseguem viver
e atuar através de dilatado período, os resultados da sua ação
propulsora serão, por um lado abundantes e benéficos para a
coletividade, e por outro moralmente compensadores para as
energias gastas e para os sacrifícios enfrentados.
No caso, porém, do homem de quem venho falar, do
companheiro que não chegou a tomar assento nesta Casa, fazendo, sobretudo á bancada dos representantes profissionais.
uma falta tão sensivel, o seu fulminante desaparecimento s~
produziu ainda em plena pujança da sua vida, antes mesmo
dos 50 anos que marcam o ápice da curva percorrida pelas
energias do organismo humano, desde o berço até á morte.
Quero referir-me, Sr. Presidente, e por certo todos já
terão compreendido, á personalidade do Deputado Serafim
Valandro.
~le merece plenamente a nossa homenagem, de respeito,
de admiração e de saudade.
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A rijeza do seu caráter, a sua fibra de lutador, demonstradas sobretudo na defesa dos direitos do comércio brasileiro
contra 05 entraves e embaraços d~ toda sorte, cread05 á. sua
livre e útil expansão, consagraram-no como um verdadeiro
herói. A assim o digo é porquê, Sr. }>rc~tdp.nte. não é heróI
somente o guerreiro que volta do campo da batalha com os
louros e os clangores retumbantes da vitória, mas o é também o batalhador intrépido que, no silêncio do seu gabinete,
ou fora dêle, se bate pelas causas nobres, em prol :los inte·
rêsses da comunidade.
:Só quem conhece a fundo o que é <l profissão mercantil.
num meio como o da Capital Brasileira; só quem conhece os
tormentos que lhe acarreta a intrincadissima red~ da no~sa
burocracia fiscal, com toda a sua avalanche de regulamentos
complicadí:;simos, que nenhum comerciante, por mais especializado que fosse, conseguiria conhecer e reter na memória,
e que, prestando-se a interpretações diferentes, não permitem advinhar qual a interpretação do fiscal A ou do· fiscal B,
muitas vezes destoante da do chefe da repartição, que nem
sempre se harmoniza, por sua 'Vez, com a do seu superior
hierárquico; só quem conhece o corlejo verdadeiramente
dante~eo d:Js multas que se multiplicam em toda a esfera
fiscal, é que poderá avaliar o que foi o apostolado de sacrifícios de Serafim Yalandro. sobretudo nos últimos anos á
frente da nossa Associação Comercial, procurandol conseguir
T,ara as forças vivas da riqueza nacional, uma parcela da just iça que lhe á devida.
E foi essa luta exaustiva, sem nenhuma trégua, que di&.
a dia lhe combaliu o organismo, prostrando-o morto aos 49
anos.
A época atual, Sr. Presidente, é de profundos antagonismos econômicos entre as Nações, que se fecham na concha
da sua própria produção agrfcola, manufatora, mineral e de
matérias primas, para lutarem contra a concorrencia estranha.
Não há justificativa plausfvel, portanto, para uma estranhável concep~ão que viesse agravar a situação já difícil do
comércio e da indústria, nesta fase de crise intensa, perturbando-lhes a atividade com exigências e imposições excessivas.
Muito ao contrário, nas guerras econômicas, e mais
ainda nas guerras pelas armas, é na sua própria indústria e
comércio que os povos em luta, sob a pressão do bloqueio
ou do isolamento, encontram os recursos para subsistirem.
Serafim Valandro assim sempre o compreendia, e por
isso foi um campeão infatigável e tenaz, na defesa dos direitos da sua classe.
Não há, nêsse terreno, como enxergar alusões. dirétas
ou indirétas, nas criticas que se facam - e que êle sabia
fazer, quando mistér, - á determinados governos ou personalidades da administração pública.
Todos os govêrnos da nossa República teem aumentado
os impóstos que gravam o comércio e sempre em progressão
de ano para ano. Nem siquer tem aparecido, como um
oásis para curto descanso. um ou outro ano, raríssimo embóra, no qual se registrasse o desafogo de uma diminuição
de impostos, federais, estaduais ou municipais.
Foi êsse o panoráma dentro do qual se desenvolveu a
ação dinamica de Serafim Valandro, eficiênte e sem desfalecimentos, até poucos dias antes do seu trespasse.
Nascido em Santa Maria da Bôca do Monte, no Estado
do Rio Grande do Sul, transportou-se o pranteado extinto
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para a Capilal rio país ('m 1915, dedicando-se ao comércio
com o zelo e opel'osidade que lhe eram peculiares.
Em i 922 comN;.ll\ Valandro a aparecer nas reuniões da
classe como r('pre.~ent.antl' da :\ssociaç50 Comercial de Santa
Maria, na Federação das Associações Comerciais do Brasil.
i'ão obst.ante a modeslia c discrecão mantidas. os scus
dotel'i (Jp inf.cligúncia. bom senso c elegancia de atitudes não
demol'aram a SI'I' notados.
Conquist.ou as simpntiai: e o apreço dos seus companheiro:" e nas clclçií(':; dI' 192!> foi escolhido para o cargo de
direlor da As~ocia(;ão Comercial.
D(lscre\,cr o que foi a brilhante alual;ão de Serafim YaJandro como diJ'('lor. e sobrclml(\ como presidente da ber; 'mérila :\ssociaçiio. ('al'go qne ocupou desde fins (Ie 19~G.
C no qual foi I'l'colllluzido ('lll 1932, l'icria tarpfa gratissima
para mim. mas qUI' niio poderia ser desempenhada no curto
tempo que me re:,('I'\,a a !JOI'a do expediente.
Basl.'l dizer que. na .i l1l'ila expressão do "Jornal do Comércio". o veterano orgão da nossa imprensa e paladino
constanLI' dos inll'l'csse:, comerciais, foi ,jle o mais nola\'el dos
presidcnlp:, das ns~ociaçiips <'conômicas de que há notícia no
Brasil.
O Sn. OT.IVEln.\ f..\smo - Muito bem. Sp-rafim Valanilro
ser\'iu ao com';rcio (' nunca se serviu do comércio.
O sn. l\nLTO:,\ DE CARVALHO - Foi. ainda. um dos
fundadores c dos mai!" sólidos esteios do Part.ido Economista.
prestando-lhe as;:;inalados servicos.
O seu nome SI:' impunha, natural e indeclinavelmenle,
para d<,pl1lado a psla Constituinte, como expoenle de sua
classe.
A ~un escolha. fp-i1n !'em embargo do Sen ilegprendimenlo,
e quasi relutancia, foi ao mesmo tempo um pl'émio ao seu
dC"olamento aos interesses do comércio e do país, e um
penhor da confiança Ilimitada ql1e todos tínhamos na relbvaneia dI' sua al:fio Il('s!a conspicua Asspmbléia.
A perda de lão dest.acarlo membro rIa rcprescnl~1ção profissional imporloll nl101 prejuizo incom!)arevel para c~ta
lJaneadn. qne o linlla como um dGS seus mais auLorizados
orien taflores.
Talvez para ma is realçai' êsse sen vulto. foi l'scolhido
o mais obscuro membro da nossa represenlação Ilal'a lhe
fazer, nesla Casa, o que comumente se chama 11m l1l'cl'oiógio.
Mas, não é êsse necrológio eonvéncional o qUe venho
dizer, e sim render. perante esta Assemblf;ia, o reverente
preito da minha homenagem, e dos meu;:; dignos colegas fle
representação profh.sional, á memória do grande hatalhador
e patriola que foi o Deputado Serafim Valandro.
O SR. HENRIQUE DODS'>V)RTH - V. Ex. deve dizer que é
uma homenagem da Assembléia a Serafim Valandro.
O SR. R.-\UL SÁ - Muito bem.
O SR. MILTON DE CARVALHO - Requeiro que, como
expressão dos sentimentos, que julgo unanimes, desta Assembléia, seja lançado em ata um volo de profundo pegar pela
irreparável perda de tão destacado colega. (MUito bem;
muito bem. O orador é cumprimentado c abraçado,)
O Sr. Presidente - O Sr. Deputado l\IiUon de Carvalho
pede que Se consigne na ala dos trabalhos de hoje um \'oto
de pesar pela morte do Sr. Serafim Valandro.

-37 Os SI'S. que aproyalll
tar-se. (Pausa.)
Foi a provado.

o requcl'imGnto,

queiram levan-
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o 81'. Presidente - Não há mais oradol'es inscritoS.
Se mais nenhum dos Srs. Deputados quer usar da palavra
na hora destinada ao expcdiente, \'ai-s(~ passar á ordem do
dia. (Pausa.)
Compareceram mais vs :31'5.:
Cunha :\lelo, Luiz Tirelli, Joaquim :\Iagalhães, Carlos
Rei::" :\genul' ~1\)nte. Hugo. Nal~oleão, l'irc~ Gaioso" Valdcrn:ll'
Falcão, Leão Sampaio, FIguclredo RodI'lgues. Silva Lea!,
Ferreira de Sousa, Kerginaldo Cavalcanti, Alberlo RosellJ,
Odon Bez('I'ra Pereira Lir.a. HercclüJno Zenaydc, Vcloso
Borges, João ;\lbedo, Agamenon de )Iagalhães, Souto Filho,
Luiz Cedru. Solano da Cunha, 1\1ário Domingues, Augusto
Cavalcanti, Alde Sampaio, Simões Barbosa, Humberlo ~loura,
OSIJrio Boroa, Guedes ~ogucil'~1, Anlônio )lachado. Clemente
:\1ariani, :\lugalhães )Jeto, Arlindo Leoni, )ledeiros N.eto,
Edgard Sanclws. Atila Amaral, )Ianue! Xoyais, ~egreiro:;
Falcão, Paulo Pilho, CurlQs Lind~nb('rg, Rui Santiago, )liguel
Couto, Sampaio Correía, Nilo de .\iv:lrenga, Prado KellY,
Raul Fernandes, Alípio Costallal, Acúl'cio Torres, Fcrnando
~ragalhãe':i, GWYCI' de Azevedo, Fábio Sodrú, Soares Filho,
Xegl'ão de Lima, Gabriel Passos. Augu:,to Vi(.gas. Yieira :\larques. ~jmão da Cunha, João Pcnido, João Bcraldo. Lcvindo
Coelho, Valdomiro Magalhães, Benedito Valadares, Celso :\lacrodo. Bueno Brandão, José Carlo:" Barros Penteado, ZorO<t:,tl'o Gouv('Ía, Jorge Americano, Cal'101a Queiroz, .\lmeida
CaMro. João Vílai'boas, Alfredo Pach('co, F'1'uncisco Vilanova,
"\~f<jnjo JOI'ge. Idálin Sardembl'l'g. :-;i mõ"i' Lo[){!i', Gilberto GabelI'a. Erlwald Possolo, Eug~~nít> :'Ilonleiro de Barros, Edmul'
Cal'valho, Sf'uasl ião de Oliveira, H(ll'licio La r'~r, Em'aldo Lo(lí,
Hocha FllI'ía. Olív('il'a Pa:"so:l, (;u:oõliio (If· Brito, Roberto Símon:O:Cll, Olívt'ÍI'a Caslt,u, Moruí:; Paíva, XogtleÍ\'a PI'llid,) :\l~u'Uns Sou I'!':". e Abl'!al'do Marinho. ':!H.)
,
Ikix:I rJl d" com(Jiu'('CCI'

o~ ~1!nllOI'C:":

J('o\',i )[01:1, Bar'I'cl(l Campelo, PI'i:'l'" Pal'uí:,o. Joncs Ro"lia•.\maml (Jl~ixolo. Olcgál,ío MariaJlo, CI\:'a1" Tinoco, 05C.Ul'

"'einl'chpllCl" :\11'10 Franco, Adéliu :\lal'jr'l, Panf!ià Cnlógel'3s,
.To!l(\ ,\tkmim. .\tl'i~o Paraguaíl:;\í, Lic:ur'go L~ite, Genero5o
I'IIJl(,(', )[allr'Íf'io Cardoso. \Vnllf'r Jrrrr..!s Gosling, _-\belardo
:\lal'iliho (iR.)
ORDEM DO DI.\

o Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de Trabalho de Comi,,5ào '"ou levantaI' a 5r5:,ão designando para
amanhã a mesma
onnEM DO ou

Trabalho de Comissão.
Está sõhl'c a Mesa, pelo VI'azo de 20 dias, para receber
emendas ele 1" discussão,
projelo de ConsLiluição (3° (lia.)

°

Levanta-Se'a sessão ás l:i horas e 4.0 minutos.

15" Sessão, em 2 de Dezembro de 1933
Presidência dos Srs. Antônio Carlos e Pacheco de Oliveira,
iO Vice-Presidente

1
A's H horas, comparecem os Srs.:
Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Chl'istovão Bnrcel105 Thomaz Lobo, Fernandes Tavora, Clementill/) Lisbõa,
Waldemar Motta, Alvaro Maia, Alfredo da Matta, ,Mario Chermonto Veiga Cabral, Moura Carvalho, Joaquim Guimarães,
Magalhães de Almeida, Costa Fernandes, Adolpho Soares, Rodrigues l\~oreira, Godofredo Vianna, Luiz Sucupirn, Xavier
de Oliveira, Pontes Vieira, José de Borba Kel'ginaldo r..avalcanli. Martins Véra, Odon Bezerra, Herectianu Zcnayde, "el10'=0 Borges, João Alberto, Agammenon de Magalhães. Solano
da Cunha, Arruda Camara, Arn?Jdo Bastos, José Sá, Alde
Sampaio, Simões Barbosa, Humberto Moura. Góes ~Ionteiro,
"ajeute de Lima, Sampaio Costa, Antonio Machado, Leandro
~laciel, Augusto Leite, Rodrigues Doria, J . .T. Seabra, Marques dos Reis, Medeiros Netto, Arthur Neiva, Homero lJires,
Manoel Novaes, Gilen(\ Amado. Negreiros Falcão, Aloysio f'ilho, Francisco Rocha, Arnold Silva, Fernand.) de Abreu, J,mes
Rocha, Henrique DodswOl·th, Amaral Peixoto, $ampaio Corrêa, Leitão da Cunha, Olegario Marianno, Acurcio Torres,
José Eduardo, Gwyer de Azevedo, Fabio Soliré, Cardoso de
Mello, Soares Filho, Lemgruber Filho, Bias Fortes• .Tosé Bra.z,
Martins Soares, Pedro Aleixo, Augusto de Lima, Negrão de
Lima. Gabriel Passos, Augusto Viégas, Matta Machado, Delfim )Ioreir:l, Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul Sá,
Simão da Cunha, João Beraldo, Furtado de M·mczes, Christiane :\faehado, Policarpo Viotti. Daniel de Ca:-valho, Levindo
Coelho. WalrJomiro Magalbães, Benedir.to Valladal'el':, Belmiro
de Medeiros, Celso Machado, Campos do Amar:!J. Bueno Brandão, t:arneil'o de Rezende, Alcantara Machado, Rodrigues AIvp.s. Hyppnlilo do Rego. Guaracy Silveira, Jose Ulpiano,
Abreu Sodré, Almeida Camargo, Lacerda Werneck, I~ilrdoso
de Mello Netto, Domingos Velasco, Nero de Ma~edo, Generoso
Pance, João Villasboas, Alfred<l Pacheco, Lacerda Pinto, Idatio Sardemberg,Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Mauricio
Cardoso, Frederico WolfenbuteIl, João Simplicio, Renato BnrbfP3. Demetrio Xavier, Victor Russomano, P'~dro Vergar~,
Fanfa Ribas, Assis Brasil, Alberto Diniz, Cunha VasconcelIos, Ferreira Netto, Waldemar Reikdal, Francisco Mouru,
.Antonio Pennaforte, João Miguel Vitaca, AlberLo Surak, Armando Laydner, Guilherme Plaster, Mario Manhães, ~Iartins
c Silva, Ricardo Machado, Mario Ramos, Pacheco e Silva,
Pedro Rache, Pinheiro Lima, Levy Carneiro, Abelardo MaL ;nho e Moraes Paiva (142).
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o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparccimc'nto de 142 Sr:;. Deputados.
Está aberta a sessão.
O Sr. Clementino Lisboa (3° Secretário ,çervindo de 2°),
procede á leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem oh:;el'vac;:ões, aprovada.
O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expedient'J.
O Sr. Thomaz Lobo - (1° Seerelâ7'io) declara quc não há
c:xpcdiente a ser lido.
O Sr. Waldemar Motta (Pela ordem) . - Sr. Presidente, comunico a V. Ex. que o Sr. Deputado Pereira Carneiro
deixa de comparecer á sessão de hoje, por motivo de molé:;tia.
O Sr. Presidente - A Assembléia fica inteirada.
O Sr. Presidente - Não há expediente sôbre to Mesa.
You dar a palavra ao primeiro orador inscrito, Sr. Leví
,Carneiro.
2
O Sr. Gnaracy Silveira - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.
O Sr. Gnaracy Silveira (Pela ordem) - Sr. Pre:<idente,
o Diário da A.çse1llbléia Nacional desta manhã troux.~ a comunicação de que se haviam dirigido a esta Casa ...
O Sr. Presidente - Eu me permito observar ao nobre
Deputado que o assunto de que vai tratar não diz respeito á.
ordem dos nossos trabalhos, pelo que vou inscrever S. Ex.
entre os oradores da hora do expediente.
O SR. GCARACY SILVEIRA - E' um pedido de informações e. por isso, solicitei a palavra pela ordem.
O Diário da Assembléia Nacional trouxe a comunicação
dos políticos de Cuba, pedindo a interferência desta Assembléia, a respeito da sorte de seus companheiros, ameaçados
de sofrer pena capital. Desejaria que V. Ex., Sr. Presidente, se dignasl:ie nos informar como se resolverá esta questão e se será sujeita á apreciaçãe dos Constituintes, para
que, então, possam sôbr-e a mesma formular qualquer proposla.
O Sr. Presidente - Devo informar ao nobre Deputado
que á Mesa cumpria dar conhecimento, através do Dirírio da
AssembllJia Xacional, do telegrama que recebêra. Quanto a
qualquer deliberação sõbl'e o assunto. esta caberá, exclusivamente, ti Assembléia. :\"a hora do Expediente, poderei dar
a palavra a V. Ex. para tratar da matéria.

O Sr. Levi Carneiro (Movimento d,: atellç6.o)
Sr.
não tencionava tomar parte nos debates, nesta
.fase dos nossos trabalhos, por isso mesmo que ha\'ia sugerido outra orientação a que teriam de obedecer. A Assembléia deveria, a meu YÔI', neste periodo inicial, fix:.u' os pontos b:í5icM. os princípios fundamentais da nova Constituição,
I) dl'flnte :<1.' tnlYaria 5ôbl'(' esses'lll'inríl1Íos funcJ:un(:ntêl!S, sePL'(~sidcnte,

guindo-se logo a vola(;ão sôbre cada um deles, de modo a eSlabelccer a orientação a que u Comissão Especial de Constituição teria de se cingir.
Enlretanto, no discurso, verdadeil'umenle magistral,
que há poucos dias prol'ct'iu aqui, o eminente Presidente da
Comisiião de Consli tu ição, Sr. Dl' . Carlos :\1axi mil iano,
aventou uma questão preliminar cJe tal relcvancia, que
sóbre ela devemos, especialmente os membros dessa Comissão, nos pronunciar desla ll'ihuna, :'If>1I1 mais retardamento.
B' a seguinte: há de a reforma constitucional inspirar-se na
Conslilnic;ão de 91? Afóra questões atinentes a diSpo'5itiV05 especiai::; do. ante-projeto, examinadas pelo nobt'e representante do Rio Grande do Sul, e que o eminente representante da Baía também discutiu, esta é a primeira que realmente a Assembléia Constituinte tem diante de si.
Tal questão envolve, ao mesmo tpmpo, o inqlll~l'ito sugerido pelo ilustre reprcsentante de Pernambuco, Sr. Arruda
Falcão, numa das últimas sessões em que Se debatel'um as
emendas ap:'csentadas ao llegimento.
O digno Deputado pernambucano pl'opuzera, então, que,
preliminarmente, se apurassem quais os males e os defeitos
da Constiluição de 91; e, S. Ex:. mesmo, iniciando logo êsse
inquerilo. prestou o seu depoimento, qUe a Camara ouviu
em silêncio, apenas interrompido pelos apartes da bancada
do Est,ado de Minas Gerais, sempre tão zelosa das nossas
grandes l.rauÍI;ões.
Atri!Juindo á Conslitui(:ão de 91 Os maioI'Cs males,
S. Ex. envolveu, na condenação do Paclo de 2!1 de Fe"cr(~iI"o, quasi o próprio regime republicano no Bl'asil.
A sugestão do ilustre Deputado foi rejeitada, de acôrdo
com o parecer da nobre Comissão de Policia, que advertiu a
Assembléia sôbre a" prováveis delongas de semelhante inquérito na fase inici?.l de nossos trabalhos.
A melhor razão, ('ntretanto, a ojJôr a essa proposta era
;. que o nobre representante do Esl ado do Piau i, :3l'. HuglJ
Xapoleão. depois disso, aduziu. acentuando que, em verdade, tal trabalho já SE' acha feito. e enumerando, aquI, 05
nomes dos gl'alHies publicistas, sociólogos c juristas, que têm
trazido a púhlico, slihre a questão, 05 "eus depoimentos e
as suas criticas.
E' de notar. ainda. que eSSa investigação prosscguiu e
conlinúa em no::'sos dias, porque. afoI'tunadamenle, a TIc"o1l1l:ão de .outubro de 1930, desmentindo o conccito do emill{'l~le Profes50l' (J.~
Ci('ncias Po!il icas dl~ Lonol\'c", Hat'old
Laski, não acarretou um daqudr's momentos de depressão
inleledual, que em tantos outros paizc8 se tem vCl'ificado .
.\0 ronlrúl'io. enlre llÓ~. felizmcnl<'. houvf' mag-ni fi·::)
1".'::surgimento elo espírito critico; apal'CCCl'am váI'ios estudos
verdadeiramentc notáveis, e das morlernas gera(:õcs parliram, com tJl'ienta(:ões quasi antagônicas. mas inspiradas em
alto idealismo, duas V07.es vcrdadcit';l melll '! I'cpI'esentaLivas
rIo novo pensamenlo brasileiro. - dos ~I'''. Olúvio de Faria
e Afonso Arinos de Mélo Franco.
O inquérito, pedido pelo Sr. ArI'lldtl Falcão, começou,
pode-se dizer, a ser feilo logo depois da p:'oclamação da
República, pelos monarquistas, qu<' organizaram a 81~l'Íe de
volume~ intitulada Década republicana; vinte c cinco anos depois. um grupo de mo(:os de talento, nascidos sob o regime
l'epublicano, como acentuavam, fazia novas críticas, enfeixadas
no pequeno volume ".1' mar(Jem da História da República",
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eivado, por vezes, de tão amargo pessimismo, como de notável e corajosa sinceridade.
Nesse inquérito de tantos anos, vozes eminentes arguiram contra a Constituicão de 91 graves defeitos de origem.
E' uma pura obra de imaginação, - dizem - e é uma cópia
servil de instituicões e diplomas políticos estrangeiros.
Nesta afirmativa vejo, inicialmente, uma contradição.
Não compreendo como uma obra de imagi:tação possa ser
cópia. A cópia, exatamente, pressupõe falta de imaginação.
Ou os Constituintes de 91. criaram, fantasiosamente, um
Pacto Fundamental para o Brasil, ou copiaram, servilmente,
a Constituiçio Americana. As duas coisas são impossiv2is;
não sei como dizer que a Constituição de 24 de Fevereiro é,
ao mesmo tempo, cópia servil e obra de imaginação.
A cópia - disse-o, autorizaãamente, o ilustre Sr. Carlos
Maximiliano, ~sta tribuna, como tantos e tantos outros
eminentes publicistas já o afirmaram - a cópia não se fe~
com servilismo. nem, tão pouco, em larga escala, como se
possa imaginar.
Vou mais longe. A cópia é, nesses casos, até certo ponto,
inevitavel. Onde está essa Constituição original, essa Constituição que abrolbou no cérebro de um legislador, Como
aquelas entidades mitológicas que apareciam de súbito, armadas de ponto em branco? A Constituição de Fiúme, talvez? A dos Soviets? A Constituição fascista que, aliás, é,
antes, um conjunto de leis que uma Constituição? O próprio fundador do regime fascista. Benito Mussolini, disse,
no entanto, que não há criação política absolutamente original. E a r.ópia que se está fazendo, que se fez, que se tem
feiln, !':I'mpre. das Constituições de uns povos por outros,
nada mais significa que a correspondência de um mesmo
momento histórico; é a identidade fundamental das questões sociais, das questões humanas; é aquêle mesmo substractum de todas as sociedades; é o contágio dos problemas
sociais e políticos que, em cada iase da vida humana, se
propúgam, igualmente, por todas as nações no estádio mais
ou menos aproximado de civilização.
A cópia, que fizemos, aliás, não é sinão a transplantação de dois ou três princípios fundamentais, característicos,
da Constit.uição Americana, reproduzidos pela Constituição
de 91, por essa fatalidade das situações hist6ricas. Um
dêsses princípios - é o presidencialismo. Sabe a Assembléia que vinhamos de uma monarquia constitucional e esta
é, exatamente, uma forma política paralela ao presidencialismo. Outro - é o federalismo, impõsto pelas nossas condições naturais. Não me animo a recordar o que eu mesmo
escrevi, ai de mim! há dezenove anos, em uma tése do Con..
gresso Nacional de História, sôbre êsse tema. Reporto-me.
entretanto, ás brilhantes considerações do nobre Deputado
pela Baia, Sr. Homero PiN~s, bem como ás do ilustre colega
pelo Piauí, Sr. Hugo Napoleão, mostrando, ainda há pouco,
á Assembléia c imperativo dessa norma de nossa formação
nacional.
E mais, o judiciarismo, resultante, logicamente, das
nossas tradições liberais. A feição característica dêste
princípio, sua aplicação mais interessante, mais notável,
mais peculial' no regime americano, é o pronunciamento judicial da inconstit.ucionalidade das leis. Ora, êsse princípio
resuIlou, na América, de uma fatalidade histórica. Qual fOI
ela? Sabe a Assembléia que nhierarquia já se formara.
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apresentou, no Brasil, onde, naturalmente, necessariamente,
lógicamente, se formou a hierarquia das leis. Daí decorre,
fatalmente, a concessão ao Poder Judiciário da prerrogativa
de garantir a aplicação aa suprcml1 de todas elaS, anulando
as que a subvertam, ou contrariem.
:Foram êsses princípios que a Constituição de 1891
consagrou, coincidenlemente com os adotados na Constituição Americana. Daí resultou, naturalmente, a sua semelhança, tantas vezes exage..adas por observadorr.?s apl'l.lE:'Jados.
Em verdade, entretanto, é tão irresistível a inflUência
das idéias de cada momento que nenhum exemplo mais frisanle desta situação se pode apresentar, que o ocorrido relativamente ás instituições constitucionais de cerlos domínios britanicos. Não há povo de mais arraigadas tradições
que o inglês. Não há organização constitucional mais característil'.:t, que a do Império Brilanico. No entanto, sabe
V. Ex., Sr. Presidente, que a Carta Constitucional do Canadá e as leis fundamentais da Austrália não refletem as
peculiaridades dú povo inglês, das instituic;çúes inglêsas, mas
ant.es estão fortemente impregnadas do espírito que dominava nos Estados Unidos ao tempo da elaboração de uma e
de outras. Por isso, enquanto as leis constitucionais do Canadá, de 1867, numa época em que o espíriLo de centralização
se avigorava nos Estados Unidos, consagraram a forma de
federalismo atenuado, na Austrália, em 1900, no momento
em que a orientação constitucional dos Estados Unidos era
em sentido diametralmente opôst.o, as leis organicas adotadas se impregnaram desta outra orientação, colidente com
aquela.
Hoje, estamos em um momento em que ::. cópia das
Constituições estrangeiras é muito mais difícil e muito
mais perigosa.
Sentindo, como acabo de dizer, o que há de irresistível
e de fatal nessa cópia, quero acentuar, entretanto, que, hoje,
o exemplo sedutor das Constituições estrangeiras é muito
mais perigoso e muito mais difícil de seguir.
Em primeiro lugar, as Constituições de depois da
guerra, que todos estamos manuseando e em que teremos
fatalmente de nos inspirar, mais ou menos todas elas foram
elaboradas nos tempos em que dominavam o pensamento
poHtico europeu dois perigos, assinalarios por Sforza: o bolchevismo e o medo exagerado do bolchevismo ... Foi debaixo
dessas duas preocupações que se fizeram quasi todas as
Constituiçõcs européas de depois da guerra.
E r,omo se estão elas portando, praticamente? Não falo
na da Poiõnia, subV'E:rtida por sucessivos golpes de Estado.
Não falo na da Auslria, modificada e considerada, praticamente, irrealizável. Mas da pr(íp1'1a Constituição ~lcmã, que Herrfhardt disse que não tinha raizes. Buhler- advertia (i'.1C
fôra feita sem o sentimento da realidade, imaginando a cooperação dos elementos do Estado que nunca se conseguiria.
E, á margem daquele famoso artigo 48, a Constituição de
Weimar veiu a ser praticamente subvertida, subsistindo
muitos dispositivos com caráter' meramente platônico.
A própria Constituir.ão da Espanha, que um pubIícista
- Antônio Morcnte - disse ser Constituição sem geografia,
como se feita para não importa que pais, ficou praticamente
suspensa pela chamada lei das garantias constitucionais.
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Em certo :-il'lll ido, o cal'ácler abstrato, o carácter extranncional 0\1 ~l1pPI'llacional, o carâcter irl'ea1 e doutrinário
des::5as COllsli tu iC; i) e;:;, pórle facilitar-lhes a cópia, Entretanto,
de mim direi, perante a Assembléia, que nesta emergência
pn:1'iro copim' a Constituição de 91, no que ela lt;lm de bom;
copiar, completando-a, corrigindo-a, (Nuito bem,)
O Sn. ~\LCA:-:TARA MACHADO Atualizando-a.
O SR. LEVÍ CAR1\'EIRO - ... atualizando-a, na feliz
esprcssão do honrado learJer da bancada paulista.
Esla me parece a orientação mais segura, mais condizente aos elem,~ntos nacionais.
, Sei, no entanto, quc vozes eminentes, aqui e f6ra daqui,
d.i:-sel'am que a Constituil;ão de 91 havia extinguido os par':'
tidos. havia eliminado os estadistas, havia subverticIo a economia nacional.
Sr. Pl'e,;idC'ntl', IJ!'f;SO altamento a gl'ande oi)l'a (1:> Império no Brasil. 1'01' uma coincidência feliz. hoje é ° dia do
aniv('('sário do In1{leradol', e não vejo, na História do Brasil.
figura maior que a de Pedro Ir. É realmente êle, pelo seu
[latl'iotismo, pelo ~cu devotamento, pela sua austcrilladc pessoal inexced ível, peio seu apre«::o á cultura e á inteligencia
(muito bellt), IJclo seu espírito liberal, pelo seu empenho
em formaI' no Brasil a ,'erdadeira monarquia constitucional,
é. realmente ~Ie. ~em dúvida alguma, o grande nume providenciaI e protetor do Brnsil. 1~ o objeto melhor de todas as
nossas venerações. Tenho a felicidade de poder, no seio desta
Assembléia, recordar ~ss(' grande exemplo de brasileiro,
formado no meio das agitacões e nas paixões palacianas,
das intrigas, e que souhe ser um homem do mais alto relevo moral. (.l/uilo bem.)
. ::\'ão nos iludamos. porém; náo façamos a obra depreciati":a dos "0 anos rio regime ('e publicano, para exaltar os 80
anos de rcgime monárquico. (.I/uilo bem.) Não vamos ima~
ginar que :ir, o~ rC:\Jublicanos erraram, que s6 no tempo da
monarquia havia btadista,.:, e que estes foram insuscetíveis
de errar.
Xão é verdade. até porque muitos dêsses CL'ros n6s ainda
ossnporlamos e os tel'emos de enfrentar aqui. (.llllilo bem.)
Destacal'ei: rapidamente. tres prublemas que interessam
ainda á nO":im sitn:wáo atual,
. . Em pl'Ímeiro lllga[', o próprio problema da organização
política. o problema do federalismo, o etel'no problema do
federalismo.
, A monarquia foi n nniriadc nacionr,l. O Inlperadot'
creou-a - foi o seu grande titulo. a SUa granelt:' obra de
elerna lH'llCmerencia. :'lia" identificou-se com ela. céga, C'xagei'adn, intl'amíg-ente e el't':1d:1menle, a[(- o sacrifkio tli:le j1!.'6pl'io e da monarq!lia.
. •. Regreclill na illterpre[a~ão do Ato Adicional. Manteve,
absoluta e nit1':ll1sigentemcnle, o princípio da não elelividacle
dos presidentes das províncias, Relardou todas us conquistas
das províncias; e o formidável livro cle 1'avares Bastos, que
selornaria o catecismo federalista, como o magistral e magnífico discurso de Joaquim l\'abuco, em 88, apresentando o
projeto da monarquia fcclcl·atiyu. um c outro ficaram abso!ul.aml.'ntc sem consl'ql\l\ncias prátieas. N'abllco moslrava,
n('sSC' d iscnI':-o, I'm uma das S!las flúginas de mais larp;a visão
pol(l ira, (111(' SI) ti rnnnnl'ql1 ia poderia realizar no Brasil a
fcdcl'nl;iio, llorqlll' n fNII't'H(:ão eo01 n R('púhlicn - dizia {\10
- , ser'i:', n~ 01 igltl'qu ias I':oltntlun is, :õC'rin. os pronunciamen!loto~, :,cl'in o ['egionali:Õn1Il, li :"e-lH\rnlismo; seria um qnadro

45 tcrrí.vcl. que 0le I.J'a(;<lva. e ()(. quc nó;;;, inrcliznwnlC', 1)['('scnclámos mUItos dos aspectos mais desolador·cs. ( J[nÍ/ ()
bem), Esta foi
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ensino. que f'cr. I) Iml)l~ril)?
As, v~cll~ll;õe~. os (~l'T();';, ai' nmi;;;i'ÍJes. O:'i lmpl~(:o:'i, qt1e
a Repub1Jca ~,I'l',~ comclHlo agra,aclamenfe; mas, que niio
permJtem al.J·lhllJ[' aos (:<;fadisfa:-3 do Im))I;['io ('lnl'Í\'jd(~nria
supcl'iol' aos da HI"/lúl>1 icn,
H:í um cpis(,di(l que dpse,jo rr:'corclar: em 82, flui Bal'lJOsa
escrcveu doi;;; mOIll1menlai;.; parcC"I'C'S st.ln'p :l )'pflll'ma rio
ensino seclmdúl'io ('do eT1:'iinl) primúrio. Contou I~jp mesmo
que o Imperador o chamou ao P:u:1) ele Sfio C['islÓvão. e ali
se deleyc~ com l~I/'. dUl'nnle lrês horns. em eOIl\'('I'sa. O:'i joelhos dl~le .íun!o aos joelhos df' Rui Barhosa. e Sl.hl'f' ;lm!Jn;;:
aberto o parecer', ql1e 1(~l'U e nnot:íl'a mel iCt1lo,~amcnt(', Dnli
poeleria 1('1' r(':mllMlo nma ('c"ira"olla na fo:'mnl;fio do Brasil:
nada 1'esullou. p01'~m.
O Sn. HO;\TgRO PIIU-::O; O pal'ceer Ipl'minOll )/I)l' um
projeto. c 1'511' llunca foi di:,cuti.do.
O SR. LEY! C,\n~EJRo ~IlIifa" da:' I'('('onwndtll'/;P:,
ali contidas cOllslilu('m ainda <l:,pira~õcs Íl'l'en1izadas.
.
, E o terceiro aspecl.o'! É o da escravidão. Tiw~, umn VI.'7..
a paciüncia de perquirir, através das "falns do trOI1/)-, o:'
p1'onueiamentos do (;O\'I~I'1l0 :-fihl"c a (,S('1'<I', idiio. Era a mesma
dcso1ae,:ão de scmpJ'c: "J=; )JI'ceiso aboliJ' () elem('nlo ";cl',,i1.
tratar da coloniz:lI;fio esh'anS'eil'a: ol'~anizar o /'n:,ino \./;cnico c profi:'isiona1; cuidar do II1'al;o c .do LI'aba1hadtll' Iin('. ~
e naciu :'ie fazia. Continuaram as alicanl inas c Il'icas jurídica:>. alé que o movimenlo il'['Ompetl. il'l'esh;lh'dnH'nte. nu:'i
províncias, e. ,.;ubilan1l'nlc. inopinadamen!f-, com a,.; mui,.;
funesta:, eonsequL'neia:< para a economia lJaciona1. a a1101ição ,.;e /ll)(~l'On dI' eheirl'/" lindan1l'nle, ma,.; ("um IH'l'nicio:"o:,
efeitos que se poderiam ler e"itado.
.
Joaquim Nahuco, a maiol' figl\l'a do n\)olieiOIll:'imo, t"ve
a cla1'ivid(~ncia de- p('rcehel', em plena eampalJha, ol1d" dominaya 1)('10 fulgor incon))lal'ável de sua l,al.1\"ra " de :,I'U idc'aIísmo. que já enlfio o:' Imíles da escl'<lvidão 110 BJ'H:,il I'I'am
tão profundos c lão graves que a aholil:fio ni10 O:'i J'l':,oh'pJ'ia
c se haviam de senli,'-lJJ('s as conseqllt~n('ia,.; dUI'anll- ll1uilas
geraçõcs. Foi o J;l'ancle campeão do n1Jol ie ionisJl1o, o pI'imeiro qlõe tr'Vf' a visfio flesla vc1'dnele 1.1'(,o1l'11I1a,
Aí ('::lá lima Jlal'l(' do lpgado qllP l'('cf'lH'mn:<. 11ma
parte rio aCI~rvo de j'rro:, qllP Tw:,aram :'it'!II'e a Ilppúhlic:l: 11
trnballlo desorganizado, o povo analfabeto, c a organiz;\I;fio
polilil'a obsolela,
'Era possível csp"rar que lIma Cansl illlic,:iío política.
qualquer que fosse. fIzesse o mi1agl'C'. nas miios rir' 1I0111l:ns
que não desceram da<; paragens cc:lcslc5, ele 1'csolvl'r lo/ias
essas dificuldades, solver lodüs (~:-5es prohlemas, lf'v:í-los no
solução plenamente sn ti5faló1'ia"? Evidenl.emenle, não Cl'a
possível, nem foi fJossível.
É preciso. por consequência, ql1e, St'm exagcrar a pari!'
da culpa de carla um, alribuamos a lexlo não con,;litucionaes
influência exag-eraela. ~Iesmo porque lal exagero cnvolve ,a
pressuposição ingênua c' l?erigosa, de que um Il'xl~ COllSl1tucion::.l. qnalquer que seja, posm dar a uma naçuo, como
esla. afligida por graves c difíceis pl'oblemas, n solução d r:sejada para todos êle:L (Muito bem.) Não acreditemos. nos
gue aqui estamos c.'mpenhados na elaboração ela Cal:la Co~;;
titucional, que possamos plasmar. ('m texlos de 1('), a for-
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mula salvadora, infalível, e independente das vicissitudes,
(! dos homens que os manejem, capaz de levar o Brasil segura c lranqllilamcnt.e, aos seus altos destinos.
'
O Sn. OJIfI.o;>; BItJ\(JA - Aliás, a fórmula de 91 não chegou
a

av!ir:: la,
O f-:l,t. ."I.!J.1l;,\IlPO VIOTTJ -

:;C1'

Aí é que está o grande mal
da Con:;L1LuICUO ...
O SR. LEvt CARNEIRO - Mais aínda: quando se diz
que a Constituicão de 91 subverteu a economia nacional, suprimiu estadistas e extinguiu os partidos, pressupõe-se que
Unhamos tudo isso. No entanto, nunca houve partidos na
expressão autorizadíssima do eminente e esclarecido ob'servador: de nossa vida política de 50 anos, o egrégio representante do Rio Grande do Sul, cujo nome pronuncio com a
veneração profunda que sempre lhe votei - o Sr. Assiz
Brasil, mas, sim, e apenas, agremiações mais ou menos ocasionais.
Quando se alribuem á Constiluição de 91 todos êsses
males, por ser uma cópia, esquece-se de que lodos êsses benefícios miríficos de nossa organização política anterior ha\'iambrotado como'? de onde? Sob a Constituição de 24. Mas
que era a Constiluicão de 24, sinão cópia da Constituição espanhola, e de outras tanta:.;, como a Constituição de 91 o
seria da americana?
Como é que a copia de 24, é milagrosa e fecunda e a de
91 é esterilizadora e daninha?
Depois, há prova. magnífica, e decisiva, a favor da
Constitu"ição de 91: é que todos n6s, hoje, nos voltamos
para ela.
Quando tive a honra de depor em mãos do eminente
SI.'. Dl'. Osvaldo Aranha. então Ministro da Justiça, o anteprojeto da Lei Orll:anica do Govêrno Provisório. preocupei-me
em referir-me, nêle. á Constituição de 91, calando, propositadamente. toda e qualquer referência á reforma de 1926.
E assim ficou na lei promulgada pelo Govêrno Provis6rio.
Assim, ficou acentuada. pelo Governo Provisório, a. reacão
contra a reforma de 1926, reforma contrária ao espírito de
91, reforma empenhada em restringir a interferência do
JudiCIário em questões de natureza aparentemente política,
que o Código Eleitoral, ao qual está imorredouramente ligado o nome do Sr. Assiz Brasil, veill consagrar em fórmula
de exito definitivo.
Por consequência, não hã melhor prova que esta: todos
nós invocamos o eRpfríto da Constituição de 91, desejosos de
atingir a uma soln<;ão tão feliz como há 42 anos se conseguiu realísar no Brasil.
O SR. AGAMENON DE MAGALH.~ES - ,si a Constituição
de 91 é êsse presente dos deuses a que V. Ex. se refére ...
O SR. LEVl CARNEIRO - Não estou dizendo tal.
O SR. AGAMENON DE !\íAGALH.:{ES - ... eSsa maravilha
de sabedoria, corno V. Ex. explica a Revolução Brasileira ~
O SR. ODILON BRAGA - Pelo desprezo da Constituição.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Como -e~licar o
nobre.orador a deturpação constante do regime, a oligarquia pl'esídcncial,a oligarquia dos governadores? •.
O SR. LEVí CARNEIRO ~ Chegarei lá. Aliás, devo declarar ao nobre colega que eu, exatamente, não acredito que
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os deuses façam presentes de natureza polílica a povo
algum.
a SR. ALCA='TARA MACHADO - Nem em 91, nem em 33.
a SR. LEVí CARNEIRO - Isso aconteceu no tempo de
Moisés, quando dt:sciam do céu as táboas da lei. Hoje, não:
hoje, há de ser a triste obra humana, com todas as suas deploráveis contingl}ncias. Foi assim em 91, há de· ser agora
e há de ser sempre. Hei de chegar até aí, se os colegas tiverem a paciência de me ouvir.
O SR. AGA:\IE:SO=' DE 'MAGALH.\.ES - O nobre orador está
sendo ouvido com muito prazer. (.-\poiados gerai'i.)

a SR. LEV! CARNEIRO - Não digo que haja absoluta
perfeição na Constituição de 91O SR. .\G.\"-IE:SO:-l DE l\IAGALH.\.ES - PC1'dôc-mc V. Ex:.;
mas comparar a monarquia com a República, para daí concluir o nobre orador pela excelência da Constituição de 91,
não se me afigura método de crílicapolftica nem sociológica.
O SR. LEVí CARNEIRO - Foi Rénan quem escreveue é conceito que se deve ter sempre presente - que a 'Verdadeira admiração é histórica.
E' preciso considerar a obra no ~eu tempo, e, no momento, a realizacão de 91 foi tão feliz quanto faco votos por
que o seja a que vamos empreender agora. (Muito bem).
Não desejo hoje a Constituição de 91, intangivel e imu.tável. Conheço-lhe defeitos, e os apontei; mas não quero
que prescindamos dos nossos antecedentes históricos, das
nossas realizacões, e, em vez de fazermos da Conslituicão de
91.·.· um degráu sôbre o qual caminhemos para uma ascenção
maior, prefiramos um exemplo estrangeiro, de êxito incerto
e de aplicação duvidosa.
O .sR. AGA~IENON DE MAGALH.\.ES - Qual a cópia estrangeira a que V. Ex. se refere?
O SR.LEVí CARNEIRO - Peço perdão ao nobre Deputado. Teria muito prazer em repp.tír, desde o comeco, todas
as considerações que fiz, mas, infelizmente, penso, o auditório não o suportaria ...
O que eu disse é que temos a fatalidade do exemplo,
da sugestão estrangeira.
O SR. AGAMENON DE :MAGALHÃES - :\Ias as nações não
. se isolam. O Direito Público é uma ciência universal. Temos
que nos adaptar a êste princípio.
Por que esta fóbia á cultura, simplesmente porque é
estrangeira?
O SR. LEVí CARNEIRO - Não a tenho eu. Mas, como
dizia, Sr .. Presidente, a Constituição de 91 se caracterizou
por dois principios que eu mesmo destaquei - o federalismo e o judiciarismo, consorciados ambos com felicidadE', contrabalançando-se, assegurando um regime político adequado
ás nossas condições nacionais. E apontei na Conslituicão de
91, já agora, duas deficiências, que temos de preencher; uma,
a sua falta de socialismo ..•
O SR. ALCANTARA MACHADO - O seu individualismo excessivo.
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o 8R. LEVr CARNEmO - O Rcn individualismo exagerado, não tanto quanto SI: lem paI' YC7.CS afil'marlo, mas

afinal. indiyidualismo ex('c/~s:,ivu, pol'qllP aqllel!' ~l'a u '('lJlil"

do individl1alismo.

O 811. OlllTA);'Iõ BHAOA AIi;b. a f t>:,;r' não ('slá r.onvcnicn lc nlf' 11 I f' I'l1Icidarla. TJfwqu,.... rlcnl.J'o da Consf.i tl1ição rir'
~H, o Eslarln Ill'asilcil'o inlcl'vpiu fre(Jl1cnl('mcnte. frcql1cntísi'iimanll'lIt e.
O ~B. LEVf C'\It~l;;mO - VOll chf"gar lá.
O ~R. OmT..o:-; Bl\AGA - A economia dirigiua é uma invenção IlI"asilf~ira P., atf", invellt;áo paulista.
O f,11. L1~Vl CARNEIRO - Exatamente; eston de aCfirdo eom o nohre Dp.ptllado. \'011 chegar lá. V. Ex. eslá antl.'cí\1ando minha :l)'gumenlaçfio.
Como dizia. f.r. Presidente. l'Qm rel:u;ão aI) federalismo. todos já vimos o l;Cll valor imperalivo. Qnanto ao jtldiciarismo. f> preciso acentuar I) qtlc foi a obra dI) .Tudici:írio n" reginll'. l·cllul,licano. Os outros poderes falharam. O
EXI!culivo f~xOl'J.ilou: o Lf'gislalivo l'uhmelcu-se; Sf) () Pod('l'
Judiciário nã" 11I'cvaricou.
{) ~II. .\0.\:\1 J~:-;(J:-; IIJ~ :\1.\f;,\J.H .\J~H A i f~ qllf' (':-:I~í ri
granel!.' '~I'l'O da COIl:'\ i 111 iC;fio d.· ~ll. 1111ando arJolou a :"')I:II'ac:ão ll!J:-:olul:l f'lIll'l' li:' 1'11111'1'(':'.
O SR. LEVI C..\R~gIRO - O Podl'r .Tuflici:írio. apeznr
de algumas omi:,:;iies. fez ohra verflad~'iramenfe nol:ível. niio
\>tlden1lo sl'r comparado com o do tempo da Monarquia. E~'a
é a v/!I'darlf'. Ilorque. no tempo da Monarquia. ~cgllndo 11m
dos mai~ illterl':,sanl.':, comenladorl's da Constituição do T",pel'io Fl'ança f' J,l'ilp. qlle não fl'z upcnas anot:I(;ões fi,...
lei:, <1\'r;anica " suh:,idiál'ia:,. como lanlos oulro~ o )'0df~l' .Tudieicírio, ao I('mpo da Monarquia. era devastadopl'las
comi:-:si'i('s adrnini:-:ll'ativa:-: f' polfticas. O Poder .TlIdi~iál·la
da Rf'pl'il)lica. UPC7.3I' dl~ alg11ln:ls omissões, :,ouhe ap!/c:a,'.
inCXOl'avclnwJilf~. :-:ern as lransigf~ncias a que
o Congrr'sslI
}';acional s(' sllhmó'll'll. ccrll)s princípios cf)n~litucif)nais.
como orla pI'oihição das deleg;u:f;e:, legi:,lal.iva::. 011 das aculIIulaçÍJcs I·ClIluncrudas.
Enquanto. em pleno estado de síl.io. ao 51' propbr f"ssl'
nomeada uma comÍ:'sflO para visitar os prcsos polfl.icos nas
cadeias. o Congrcsso ~acional. que podia l'cjcilar f:>ssa IH'lIpnsil;ão. declarando que o Presidente da República e o Gov/!rno
mereciam sua plena. irl'cslrila. confinnc::t, não se conlentou
com eSSe alo polflico, e prefel'iu fazer uma abdicação. dcclal'ando não ler compelência para nomear comissões de investigac:õe:i extraparlall1ent:~r - o Judiciál'io reslringia alguns dos efeitos do estado de sitio.
E' o contraste entre a atuação do Poder Judiciário e a
do LegislatiYo da República.
O Sn. AGA~m;'lõO:-; DE :\L\G.\LHÃF.S - :\'ão levo· tão longe
a adrnil'acão de Y. Ex, pelo Poder Judici'Úrio. Entendo que
SII depoi:-: di' P('dl'o Lessa o Poder JlldicitÍl'io :'oe cmnpenell'ou
da sua ali a missão políl ica.
O f-;H. LEn CARXETRO - O Poder .Tudici:i:-io iniciou e:"S:l,
obra de correção dos costumes políticos. que agora havem.)s
de VeI' lI'Íunfante
Enquanto (J j;oder Executivo' exorbitava e o Legislativo
se suhmetia, o Judiciário era o único a realizar alguma
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(Apoiado~• )

O SR . FABIO SODRÉ - V. Ex. faz uma grande injustiça
ao Legislativo da Primeira Rcpublica. (Não apoiados.)
O SR. AGAMENON MAGALHÃES - Ao contrário, faz-lhe
uma grande justiça. (Apoiados.)
O SR. LEvt CARNEIRO - O ilustre colega, Sr. Fábio
Sodré, deve ter memória dos escandalos das verificações de
poderes. (Apoiados. Palmas). Devo declarar aS. Ex. que
o mal do nosso regime foi a falta de contrapêso. A passividade do Congresso desequilibrou o regime.
Quando vi o govêrno da Inglaterra, há alguns ano~, nas
mãos de seis ou oiLo auWnticos anligos oper.it·ios imaginei
a subversão d ú Império Brilanico, de lão gloriosas tradições.
Nada di!'so, pO!'ém, aconteceu. Quo sucedeu, então? Os
novos minislros liveram de ~alçar meias de sêda, vestir calções, e ir á Clirte, prestar homenagens ao Rei. Nlím "3 CI)Stumes mudavam. Porque ali há uma lradiçfto c há ;)pinião
públ ioa, ao contrário do que se passa entre nós.

O SR. ALGANTARA MACHADO";'" Ali há Parlamenlo.
O SR. LEVt CARNEIRO - No Brasil, quando o Presidente da República queria fazer cancelar diplomas de Depuf...'ldos 011 Senadores eleit.os, os que o rodeavam, lli7.iam:
"V. F,x. p6de fa?l'r mais <lnf} isso". (1',J.uLllR. AVJi,uIo'õ.)
Se isso não é abdicacão do Poder l.egislaLivo, niio sei o
que seja.
O SIt. hIIJtfJM;"W GO{jVf:IA - O QIIIl V. l~x:. di?. (~ a
falf1ncia do presidencialismo no Brasil. Na Ingln/.erra há o
instrumento de govfjrno parlament.ar Que favorf'lce :1 vitlÍria
das opiniÕlls. Em nosso paIs is!'\o não {; posHivel, corno não
o foi nem o é, na América do Norte.
O 8R. Al';A"IF."O~ DF. MMiM,HÃf:R - A fl:Sfl parlamentarista nfio pl'edsava. df: melhor dl)Cllmf;nlA"lI;ào que 1I discurso do nobre oralfor.
O SR.
() .sR.

LI~Vt

CAR:"EIRO - Gost.o mlJHo (J():; aparte,:; •••
AGA:vfE"O:-; DE ~fM;;\f,HÃE5 - \'. Ex. fica mais

eloQuente.
O SR. LEVt CAR~EIRO - ~estA1. casa, 1';(, deixam de recebeI' apartes os discursos qUll ninguem ouve ...
O SR. AG.\)'fE~O:-; :\f.\GALHÃES - V. Ex. fala ef)m
muito maior vibração, quando aparteado. Deve, pois, agradecer os apartes.
O SR. LEvt CARXEIRO - Aceito-os e agradeço-os. Tenho, porém. nec~ssidade de resistir á sedução de responder,
porque, neste recinto, tudo tem de ser dito em tom de voz que
poderá parecer, la fóra, altercação. Iremos difundir pelo
Brasil a impressão de que há entre nós desarmonia, o que
felizmente não ocorre...
O SR ZORO.-\S'I'RO GOUVEIA - Y. Ex. é que, quando aparteado, levanta a voz.
O SR. LEVi CARNEIRO - Devo dizer que se isso tenho
feito em relação a vários membros desta Casa, não 0 faria,
precisamente, quanto ao nobre Deputado por S. Paulo, que
VOLUME II
4
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me aparteia, até porque, numa competição dessa natureza,
seria deploravelmente vencido. (Risos.)
Prosseguindo, recordarei que acusam a Constitnição de
91 de excessivo individualismo. Da constituição americana,
teria vindo o defeito. Peco vênia para discordar. Preliminarmente, não se pense que o individualismo acabou. l'1unca
as constituições políticas do mundo falaram tanto nos indivíduos. No Direito Internacional, em sua transformação
atual, exatamente um dos aspectos característicos é a invasão
do indivíduo. O Direito Internacional passou a cuidar do
indivíduo. A preocupação de moralismo,. que notamos no
Direito Público moderno, e é uma deficiência da Constituição de 9:1, é, em certo sentido" uma preocupação individ:lalista. E' o proprio Mussolini quem diz que o individuo, na
sua corporação se valorisa como o soldado no seu regimento.
Não se pense que o regime americano seja ainda de individualismo á outrance .
Antes da Guerra, em :19:13, um autor de renomeBrook Adams - escreveu um livro - "Theo11l Df social
Tevolutions" - no qual anunciava o fim dos governos capitalistas. Lawrence Lowell, ilustre professor de Haward,
no mesmo ano escrevia que o individualismo agonisava. O
presidente Wilson, em sua campanha presidêncial, acentuava a necessidade de rever fundamentalmente a organização economico-industrial dos Estados Unidos, de tal sorte
que o pl'esidente Roosevelt, em seu recente livro - l,noking forward, que encerra o seu programa de g'ov<1rn·,), ar.f>ntuou que, si não tivesse sobrevindo a guerra eurcpéa,
Wilson teria realizado o movimento que êle está empreendendo.
Nas mais recentes revistas jurídicas americanas, o
problema constitucional de economia diri:;ida ~stá sendo
largamente estudado. O Georgetown Law Journal, puhlicou, em números dêste ano, longo estudo de notável advogado amp-ricano - que, embora americano, tem nome francês: Louis Boudin - mostrando a perfeita constitucionalidade da economia dirigida. Como, então, crear uma incompatibilidade que não existe, e supõr, que, para atingir
as finalidades, exigidas pelo momento social conlemporan.eo, se tenha de subverter todo o nosso sistema constituCIonal?
Nunca foi, aliás, a constituição americana o maior reduto do iTldividualismo. O maior reduto do individualismo
juridico foi o Código Napoleão, do qual sempre no!= afastámos. O nosso direito não conheceu certas restrições inspiradas por êsse Código.
Há mais, porém, conforme ainda há pouco antecipou,
com o fulgor de sua inteligência sempre irradiante, o nobre representante de Minas Gerais.
O SR.. ODILON BRAGA - Muito agradecido a V. Ex.
O SR. LEVt CARNEIRO - Sob o regimen de nossa
Constituição de 9:1, avançámos acentuadamente neste terreno.
Não me quero referir aos atos caracterizádos de economia dirigia, que fizemos, mas quero recordar á egrégia
Assembléia a conceituação da propriedade no Código Civil.
Quero recordar o art. 526 do Código Civil, que estabelece que o proprietário n~o tem direito de impedir a utilização do espaço superior, ou do subsolo abaixo da sua
propriedade, desde que não tenha interesses; quero recordar o art. 59:1, que instituíu a desapropriação indepen-
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,dente de indenização prévia; quero recordar o art. 1220,
.que limitou a quatro anos o prazo da locação de serviço,
Aí está a subversão dêsse individualismo jurídico, que
se malsina na Conl;'tituição de 91.
E por que se maJ'3ina? Porque os críticos da Constituição de 91, criticos implacáveis - pois não a endeóso,
não a considero pI'esente dos deuses e quero emendá-la,
'·corrigi-la, dar-lhe outros rumos, outros princípios suplementares - porque os criticos implacáveis da Constituição
de 91 esquecem um fenomeno carateristico de todas as organizações políticas. V. Ex., Sr. Presidente e :l. AS3~Jn
bléia me permitirão recol'dal" que todas as constituições,
:mesmo as mais rígidas, segundo a classificação de Brycl',
mesmo as mais estruturalmente imutáveis n:l. aparência,
todas elas evol uem e se transformam.
Este é assunto versado largamente por todos os publicistas americanos.
O SR. ODILON BRAGA - Só assim se explica que a Cons·l,ituição Americana tenha 150 anos de vigência.
O SR. LEVt CARNEIRO - Um dêsses publicistas,
para s6 citar um - William Benet Munro - em dois pe,quenoslh,.ros altamente sugestivos - The invisible go1Jernment e Th.e authors of the unwritten Constitutíon mostrou que até a elaboração legislativa, como estamos
-vendo em relação ao nosso Código Civil, transforma a Cr'l1s:títuição política. Mostrou, ainda, como a Constituição Americana é hoje alguma coisa profundamente diferente do quo
era há seculo e meio.
O Sn. ODILO:-; BRAGA - Emból'3. man1enhaimuláveis
l,ex1os primitivos.
O SR. LEVt CARNEIRO - E' esta outra consideração,
~liás, que condiciona e restringe os perigos da cópia a que
me refiro.
O SI\. ODIT,ON BRAGA - O que dá realce á Constituição
.de 91.
O SR. LEVt CARNEIRO - Precisamos contar com
,essa constante transformação, com essa lenta adap1ação das
constituições de cada povo. ~ão nos imbuamos de mais do
nosso prestigio de legisladores constitl.lintes; não esperemos
:Jnoldar o desenvolvimento nacional numa fórmula rígida,
porque êle mesmo a romperá, fatal e inexoravelmente. De-vemos, ao contrário. contar com essa lenta e diuturna trans~formação do texto constitucional. para sua adaptação ás
,necessidades. ás teorias, aos sentimentos de cada instante•
.de cada emergência.
O SR. MARQUES DOS REIS - A vida não se deve dobrar
:.aos princípios. Estes e os preceitos é que se devem bar:Dlonilar com aquela e com as realidades.
O SR. LEvt CARNEIRO - De inteiro acOrdo COm
V. Ex. E é por isso que, desde minha primeira. interven-Cão, me lenbo empenhado em realçar a relevancia do mo-mento histórico. sua influência na colaboração legislativa.
Entretanto. há. de fálo. uma dificuldade: não poderemo!'l
,fazer uma Constituição concisa.
O nobre Deputado pelo Estado da Baía, SI'. Homero
~ires, leu uma página muito sugestiva de Asúa, em que
.êle mostra que as constituições outorgadas são, em via de
.regra,concisas, ao passo que as revolucionárias são exten-
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sas. Essa. dilatação das constituições, verificada até nas
constituições estaduais da America do Norte, é formidável.
O SR. HOMERO PIRES - Algumas Constituições provincias da Argentina contêm duzentos e tantos artigos.
O SR. LEVt CARNEIRO - Há constituições estaduais.
americanas com centenas de paginas. De sorte que essa dilatação resulta da situal,;ão em que nos encontramos. Em
nosso caso particular, vai resultar, ainda, de uma circunstancia especial, que é a restrição dos poderes da Assembléia.
Lamento, Sr. Presidente, que á Assembléia não se tivessem dado poderes para elaborar, a par da Constituição, 0.1'1leis organicas complementares. A Assembléia se verá na
situação de ter de incluir, no própriu texto constitucional,
todos os dispositivos cuja efetividade queira assegurar.
Estamos em tempo em que as declarações de direito não
bastam; não desejamos simples declarações de direito,
como todos os Srs. Deputados sabem; procuram-se, principalmente, as garantias dêsses direitos. E ainda nesse
sentido a Constituição de 91 era notável, porque, ao mesmo
tempo em que antecipava o Pacto Kellog, consignava, numa
fórmula lapidar, a melhor de todas as garantias individuais
- a garantia do "habeas-corpus".
De sorte que, Sr. Presidente, concluo acentuando queconsidero, por essas circunstancias, atenuadas as responsabilidades que nos cabem e restríta a missão que temos de
desempenhar. Não vamos· fazer, aqui, o milagre de uma
Constituição perfeitíssima. (Apoiados.) Não podemos e nãO'
o faremos. Não o pretendamos fazer, nem assumamos essa
responsabilidade. lJependemos dos acontecimentos, dependemos dos homens que hão de aplicá-la, porque, afinal de'
contas, em todas as cousas humanas, sempre nos encontramos nessa dependência última. Nosso anseio deve ser,
apenas, como disse de começo, que consigamos realizar,
hoje, obra tão duradoura, tão inspirada, tão conforme aos
mais altos interesses nacionais, como foi a dos Constituintes de 91. (Muito bem; muito bem. O orador é vivamente
cumprimentado. Palmas.)

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao exnediente.
Vai-se passar á Ordem do dia. (Pausa.)
Comparcrem mais os Srs.:
Mário Caia'do, Cunha Melo, Luiz Tirelli, Leandro Pinheiro, Abel Chermont., LíTIO Machado, Carlos Reis, Agenor
Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Valdemar Falcão, Leão
Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Silva I.. eal, Ferreira de Souza,
Alberto de Sousa. Alberto Roselli, Pereira Lira, frerH!U .Joffi!y,
Souto Filho, Arl'uda Falcão, Luiz Cedro, Mário Domingues,
Augusto Cavalcanti, Osório Borba, Izidro Vasconcelos, Guedes
Nogueira, Deodato Maia, Clemente Mariani, M~~;dhfil~5 :'l"0.tiól,
Arlindo Leoni, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas, Leóncio·
Galrão, Altila Amaral, Paulo Filho, Lauro Passos, Ruy Santl3go, Miguel Couto, Nilo de Alvarenga, Prado Kel\y, Raul Fprnandes, Alípio Costallat, Fernando Magalhães, Buarque Nazareth,
Odilon Braga, João Penido, RIbeiro Junqueira, Theotonio Monteiro de Barros, José Carlos. Barros Penteado, ;\fol'(ll'S Andrada,
Mário Whatelly, Vergueiro César, Zoroastro Gouveia, Jo['ge
Americano, CincinatÓ Braga, Carlota Q~eiroz, António Covcllo,..
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Gilbert Gabeira, Vasco Toledo, Edwaldo Po=,soIo, Eugênio
Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Sebastião de Oliveira,
Antônio Rodrigues de Souza, Mílton Carvalho, Augusto Corsino, João Pinheiro, Horácio Lafer, Alexandre Siciliano Júnior,
Euvaldo Lodi, Rocha Faria, Oliveira Passos, Gastão de Brito,
Teixeira I,eite, Oliveira Castro, Nogueira Penido (84.)
Deixam de comparecer os Srs. :
Jehovah Mota, Barreto Campelo. Prisco Par:lí:;i, Carlos Li~enberg, Pereira Carneiro, João Guimarães, César Tinoco. Oscar Weinschenck, Mello Franco, Adélio ]l4:aciel, Pandiá Calógeras, José Alkmim, Aleixo Paraguassuí. Ly~urgo Leitt', Plínio Correia, de Oliveira, Acir Medeiros, Walter .fames GOSHllg,
Roberto Simonsen (18.)
ORDEM DO DIA

o Sr. Presidente - Constando a Ordem do dia de Trabalho de Comissão, dou a palavra, para uma explicação pessoal, ao Sr. Rui Santiago.
4

o Sr. Rui Santiago ~Para explicação pessoal) - Sr. PrePresidente, seja-me lícita, antes de abordar a questão que
propriamente me trás á tribuna, dirigir um agradecimento
ao povo carioca, pela confiança da. delegação que me deu,
para representá-lo dentro desta Assembléia, de tradição histórica na Nacionalidade. Sei que o não representarei com o
mesmo brilhantismo dos meus demais companheiros de bancada, pcrque me faltam os dotes intelectuais para estar á
aJtura desta Assembléia. (Não apoiado8.) Pos!'\o garantir,
porém, QUe não me faltarão altivez e independência de atitudes, com o que honrarei as gloriosas tradições deste povo.
(Muito bem. Palma3.)

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o Ante-Projeto. que
nos cabe discutir nesta Casa. contém um capítulo, sob a epígrafe "Ordem Econômica e Social". E' justamente sôbre esta
maLérin que quero dizer algumas palavras. A Assembléia de
:1890 elaborou uma ConsLituiciío em que se omiLiu, absoluta.mente, o nome do operário e do trabalhador nacionalf
(Muito bem.

Palma.,.)

Explica-!'\e, porém, êsse facto: os homens que aI{ estavam reunidos, em sua maioria, segundo o depoimento da
História, eram bachareis, médico&"e alguns militares pJsitívistas. Eram homens, portanto. que não sentiam bem as
necessidádes reais do Povo. Tinbam vindo do regime 000narquico, onde o trabalhador era eSCI'avo. Por isso, êles
supunham que o trabalhador ainda podia continuar escravo,
como de fáto continuou. numa verdadeira escravidão branca, porque não houve legislação nesse sentido dentro da
própria Constituição. (Palmas.)
No entanto, se o Legislativo <la primeira República quizesse, podia perfeitamente amparar o trabalhador nacional
(Palmas.) como acentuou com essa legislação da comissão
do Govêrno Provisôrio, que está perfeitamente integrada na
reol idade brasilejra. (Muito bem.)
Esta legislação foi em Ma hora compreendida pela comissão nomeada pelo Chefe d!l Govêrno Provisório. Tudo
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'quanto consta do Ante-Projeto, satisfaz, havendonecessiljadede retoques pequenos, 05 quais está autorizada a fazer a
própria representação de classes.
.
Mas, Srs. Constituintes, a obra s6 poderá ser perfeita.
se nos estribarmos na realidade dos fátos concretos, principalmente neste capítulo a que me refiro - o social.
Quero, por isto, trazer para esta Assembléia alguns esclarecimentos da realidade, alguns fátos que possam serviI'"
de subsídiõ para o seu julgamento, narrando-lhe llm caso de
que tive ciência ultimamente.
Há alguns meses, fui procurado em minha residência
por um õperário da Estrada de Ferro Central do Brasil, José'
de Sousa Aires. ~sse homem vinha pedir-me interecedesse
em seu favor, evitando fOsse vítima de perseguição, qual a
sua transferência. com mais sete companheiros, dentro dedoze hora:), daquí para o mais longinquo ponto daquela Estrada.
E dizia-me: tenho mulher e quatro filhos; os meus companheiros estão nas mesmas condições e essa saída repe!ntina poderá colocar-nos em situação difícil, em face do pequeno sálario que percebemos.
Fui averiguar o alegado junto á autl)rijad~ competente
e qual não foi a minha surpreza quando ficou provado que se
tratava de perseguição política, querendo-se mandar para
fóra os referidos operários por simples abuso de autoridade,
como no regime passado, e q·ue, infelizmente, ainda nãO'
clacabou! (Muito bC1!t. Palmas.)
Anulada essa transferência.
e passados dias. apareceme de novo o operário José de Sousa Aires, solicitando-me,
agora. a minha intervenção no sentido de que lhe fOsse pago
o salário a que tinha direito. pois trabálhara 17 horas consecutivas e a lei de nosso país, então em yigor, cstabelecia
uma indenisação pelo excé3so de horas de trabalho. O seu
chefe imediato, entretanto, por uma perseguição pessoal,
talvez até partidária, não qufs pagar o que Ihc era dcvido.
Resolvêra, por isso. apelar para mim. Disse-lhe que fizesse
um requerimento, que vou lêr ptlra que conste do meu discurso:
"Ilmo. Sr. Coronel Diretor da Estrade. de Ferro Central
do Brasil.
José de Sousa Aires, graxeiro extranúmerário de 8$000'
com exerc~cio na 1- Inspetoria c 4- Divisão (São Diogo).
Tendo feito no dia 3 do corrcnte mês um trem espccial
de tropa, que durou de 5 ás 22 horas (17 horas de serviço)
sendo-lhe, entretanto, negada a folga de um dia conforme
costuma-se fazer ematcnção a disposições regulamentares
ou pela prUÃe da Administração.
Esclareço o espírito justiceiro de V. S. dizendo aue essa
medida de abono tem sido assegurada normalmeôte aos
meus colegas graxeiros que tenham feito mais de oito horasde serviço.
Por. egualdade e por di:,eito solicito vossas providênciasno sentIdo de me ser abonado o dia de folga que fiz jús.
Nestes t~rmos. P. Deferimento. Rio de .Janeir'J, 7 de Outubro de 19::13. - José de Souza Ayres.
Deferido. Em 8-10-933. - Waldemnr- de Brito" •
.Pedia êle, como viu a Assembléia, que se cumprisse ;lo
a leI. E querem saber os nobres Constituintes qual foi a resposta?
.
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Embora dirigido o requerimento ao Diretor da Estrada
de Ferro Central do Brasil, o funcionário subordinado deferiu, êle próprio, a petição, sem levá-la á autoridade superior
e fugindo assim á responsabilidade que lhe cairia sôbre os
ombros.
A perseguição, entretanto, não parou aí.
Nesta terra, ontem .15ob o regime da irresponsabilidade,
masque, felizmente. para o ful,lIro, não o será. - quando se
quer perseguir, pode-se perseguir, ás vezes livremente; mas
enquanto eu tiver um mandato delegado pelos trabalhadores
desta terra,. ninguem, com o meu consentimento, perseguIrá um operário! (Muito bem. Palmas nas (Jalerias.)
Decorridos alguns dia~, sou procurado de novo pelo
mesmo operário, dizendo-me que já agora lhe queriam cortlir o direito de subsistência. E' qne. contou-me, por Ol'Jf:Jn
do chefe imediato, estava trabalhando sómente 12 horas, e
ajuntou que tinha a :espOsa tuberculosa, em cima da camn.
sem os recursos necessários para sustentá-Ia e tratá-la. DirigI-me outra vez, á Diretoria da Estrada de Ferro Central do
Drasil, pedindo providências, e qual não é minha surpresa
quando, antes de tomadas as providências por mim solici!adas, aparece-me novamente, em minha residência, o ope:oário
José AIres, entregando-fe a carta que pel'o licença á M::embléia para ler:
"Rio de Janeiro, 20 OI' :"íovcmbro de 1933. - S~
nhor Deputado Rui Santiago.
Recôrro mais uma vez a bondade de V. Ex. pedindo protcr.:ão para que cessem as perseguições contra
a minha pessoa na Estrada e que Infelizmente continuam.
t.sle mês fizeram-me trabalhar sómentc "quatro
dias" que a 8$000 pcrfazom 32.~OOO, que com o desconto
mensal de 6$000 para a Caixa de Pensão c Aposentadoria c mais 1$000 para o Sindicato fica, pois, reduzido
ao "lfquido de 25$000",
Estou passando fome com 11 famma, minha espôsa
cada vez peor devido a falta de recursos para rémcdios e alimento.
Rogo a V. Ex. não abandonar a causa ,justa, deste
sou leal amigo e grande admirador. - Saudações.
José de Souza Ayres.
Em tempo:

Vai para mais de um mês, que luto para falar com
o Diretor da Estrada, porém, os seus Oficiais de Gabinete, por quatro veses, me fizeram voltar, impedindome de realizar· o meu desejo.
20-11-933.

(a) J. Souza Ayrcs."
Ora, 81'S, Constituintes, 25.S000 por mês, ou sejam 800 e
poucos réis por dia. para smtentar um homem, quatro filhos e a espõsa. esta, para cúmulo, tuberculosa, é, sem dúvida. deveras irrisório!
E' . para fatos desta natureza quo chamo a atenclio da
Casa. Legislai, se quizerdes, para estas questões sociais, por-

-

56-

que, do contrário, não sei o que virá por aí. (Muito bem.
'Palmas nas galerias.)
E êsses fatos ainda mais se Impõem ao conheciment" da
Assembléia, porque o próprio anteprojeto, -que, pes50alme~
te, considero obra quasi satisfatória para as nossas neceSSl·
dades, em seu art. 124, n. 2, estabelece:
"A Lei assegurará nas cidades e nos campos um
salário mínimo capaz de satisfazer, conforme as con.dições de cada região, .ás necessidades normais da vida de um trabalhador, chefe de família".

Pergunto: 800 réis, por dia, na Capital Federal, com despesas de transportes, etc.·, pode dar para sustentar familia
de seis pessoas?
A Lei do Govêrno, Provisorio e o próprio anteprojeto,
reza no § 3- do referido art. 124:
"O dia de trabalho não excederá de oito horas e
nas indústrias insalubres de seis. Em casos extraordinários, pt)derá ser prorrogada, até por três horas, vencendo o trabalhador em cada hora o duplo do salário
normal" •
Se êsse homem lrabalhaya 17 horas, era justo que se o
amparasse. Tal não ocorre. Ao contrário: negaram-lhe até
os recursos indispensáveis á vida, com sacrífícío, mesmo, de
seus filhos, creanças br::lsileiras que são o futuro de amanhã! (Muito bem. Palmc.s nas aalerias).
Senhores Constituintes! Quero deixar a tribuna fazendo
apenas um apêlo a todos os que me ouvem, no sentido de
que não vejam em minha atitude, um propósito de oposição. Fui eleito para defenrler os interesses coletivos, e não
para pugnar pelos direitos pessoais de quem quer que seja.
Peco, como revolucionário, como amigo da situação, ao
Sr. Ministro da Viação, acudir as necessidades dos flagelados da Central do Brasil, com a mesma hon:,adês, com o
mesmo carinho, com a mesma atenção c, sobretudo, com o
mesmo patriotismo, com que soube olhar e amparar os flagelados do Nordeste, porque êstes, como aqueles, todos são
brasileiros, e, se se acham debaixo da mesma bandeira e,
dos mesm.os princípIOs. devem gozar dn mesma proteção, de
um Govêrno 'vcl'dadcir::lmente consciente! (Muito bem;
muito bem. Palmas nas galerias. O orador é cu mprimentado
e abraçado.)
Durante o discurso do Sr. Rui Santiago, o
Sr. AntÔnio Carlos, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pacheco
de Oliveira, 1° Vice-Presidente.

o 51'. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou
levantar a sessão, designando para segunda-feira, 4 do corrente, a mesma
ORDEM DO DIA

Trabalho de Comissão.
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Vêm á Mesa as emendas de ns. i a 4.1.. (i)
Está sObre a Mesa, pelo prazo de 20 dias, para recebeI'
emendas de l' discussão, o Ante-Projeto de Constituição
(4 0 dia.)

Levanta-se a sessão ás 15 horas e 15
nutos.

mi-

(i) As mendas publicadas no Diário da Assembléia,
.deixam de figurar nas sessões ·em que foram apresentadas,
para sahirem em volume especial.

164 Sessão, em 4 de Dezembro de 1933
Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente e Pachecol
de Oliveira, i,P Vice-Presidente

1
Ás f 4 horas, comparecem os Srs. :
Antonto Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcalo!'t~
'l'omaz Lõbo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Valdema~
Mota, Cunha Melo, Luiz Tirelli, AlfredG da Mata, Mário r.heri
mant, Veiga Cabral, Moura Carvalho, Joaquim Magalhães. Magalhães de Almeida, Costa Fernandes, Adolfo Soares, GodOrre+
ao Viana, Hugo Napoleão, Luiz Sucupira, Figueiredo Rodrigues, Xavier de Oliveira, Pontes Vieira. Kerginaldo CavaIC:lD+
ti, Martins Véra, Herectiano Z~naide, João Alberto, AgameT
110n de MagaIM.es, Arruda Camara, José Sá, Alde Sampaio~
Simões Barbosa, Humberto Moura, Góes Monteiro, Valcnt~.
de Lima, Izidro Vasconcellos, Sampaio Costa, LeandroMacif'~
Augusto. LIeite, Rodrigues D6ria, Deodato Maia, J. J.I
Seabra, Arlindo Leoni, Medeiros Neto, Artur Neiva, Edgarct;
l:)anches, LeOncio Galrão, Átila Amaral, Homero Pires, Manue~
Novais, Gileno Amado, Aloísio Filho, Francisco Rocha, Lauro:
Passos, Fernando de Abreu, Jones Rocha, Henrique Dodar
worth, Sampaio Corria, Olegário Mariano, João Guimarães,
Prado Kelly, Acúrcio TOrres, Fernando Magalhães, GWYf'r df
Azevedo, Cardoso de Melo, Soares Filho, Lemgruber Filho,
Bias Fortes, José Braz, Augusto de Lima, Negrão de Lima,
Augusto Viégas, Mata Machado, Delfim Moreira, Vieira Martques, Raul Sá, Simão da Cunha, João Beraldo, Furtado d
Menezes, Cristiano Machado, Policarpo Viotti, Daniel de Cari'
valho, Levindo Coelho, Benedito Valadares, Licurgo I,l.'ite,
Celso Machado, Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro
de Rezende, Alcantara Machado, Morais Andrade, Verg-ueiro
César, Hipólito do Rêgo, Guaracf Silveira, José UIpiano, Abreu
Sodré, Almeida Camargo, Lacerda Werneck, Domingos Ver
lasco, José Honorato, Generoso Ponce, Alfredo Pacheco, Idá
lio Sardemberg, Carlos Maximiliano, Anes Dia,;, Fredericor
Wolfenbutell, João Simplicio, Renato Barbosa, Demétrio Xarvier Vitor Russomano, Ascanio Tubino, Fanfa Ribas, Argemir.
ro Dorneles, Assiz Brasil, Alberto Dinz, Cunha Vasctmcelos r
GilbertGabeira, Vasco Toledo, Valdemar Reikdai, AntonioPenaforte, João Viláca, Alberto Surek, Armando LaYdner~.
Edvaldc Possolo, Guilherme Plater, Eugênio Monteiro de Barr
ros, Edmar Carvalho, Mário Manhães, Martins e Silva, R~.:.
cardo Machado, João Pinheiro, Alexandre Siciliano Júnior~
Euvaldo Lodi, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Teixeira I.eite~

r
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-Pedro Rache, Oliveira Castro, Pinheiro Lima, LeV'f Carneiro,
.Abelardo Marinho, Morais Paiva, Nogueira Penido. (143.)
O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa-recimento de 143 Srs. Deputados.
Está aberta a sessão.
Comparece o Sr. Ministro Osvaldo Aranha.
O Sr. Fernandes Távora (2 Secretário) procede li leitura da ata da sessão antecedente, a qnal é posta em discussão.
O Sr. Homero Pires (Sôbre a ata) - Sr. Presidente, desejo fazer duas breves retificações á ata, relativamente ao
-discurso proferido pelo meu brilhante colega, Dl". LevE
Carneiro, no qual me são atribuidos dois apartes" pelos Quais,
entretanto, não me posso responsabilizar, tais como foram
-publicados.
Em um dêles, foi declarado que a Constituição da Argentina tem duzentos e tantos artigos, Quando o que eu diSse foi que algumas constituições provinciais da Argentina
tinham aquele número de artigos; no outro, em QUe se faz
':referência ao parecer de Rui Barbosa, sObre ensino primário,
o Que declarei foi que o parecer terminou por um projeto.
e êste nunca foi discutido.
São estas, Sr. Presidente, as duas retificações Que peço
-constem da ata. (Muito bem; muito bem).
O Sr. Presidente - O nobre Deputado será atendido.
Em seguida, é aprovada a ata da sessão antecedente.
O Sr. Presidente - Passa'-se á leitura do expediente.
O Sr. Tomaz Lôho (1 0 Secretário) declara QU'} nã/) há
·expediente a ser lido.
0

2
O Sr. Guaraci Silveira (Pela ordem) - Sr. Pre::id~nte•
Deputado AntÔnio CovelIo pede á Mesa se digne justificar
-as suas ausências. por motivo de enfermidade.
O Sr. Presidente - Será levada em consideração a co.municação de ". Ex.

.0

3

Tem a palavra o primeiro orador inscrito, Sr. Soares
Filhl' .
O Sr. Soares Filho - Assomando á tribuna. Sr. Presidente, trago a missão de requerer a V. Ex. consulte a
-Casa sôbre se ('onsente na inserção, na ata dos trabalhos de
hoje, de' um voto de profundo pesar pelo passamento do
·eminente brasileiro Inácio Veríssimo de Melo, desapare'cido do cenário político, quando eleito e reconhecido representante: do Estado do Rio a esta Assembléia Nacional Cons~
tituinte.,
O desejo de s6 requerer esta homenagem depois de definitivamente constituída a Assembléia e da votação do
nosso Regimento Interno, fez com que o justo preito
-áquele ~ulto da política do meu Estado fôsse retardado até
hoje. Nesse preito interpreto o pensamento dos meus companheiros de partido e, ainda - creio poder dizer -, dos
'representantes das. demais correntes partidárias fluminen-ses, aqu~representadas ...
i
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o SR. ACÚRCIO TORRES - V. Ex. fala em nome do Estado do Rio.
O SR. SOARES FILHO - '" como até mesmo de todoo Estado do Rio, ao qual Verissimo de Melo ser....iu semprecom a1lo patriotismo e absoluta dignidade.
O SR. PI\ADO KELLY •. A União Progressista associa-se
ao requerimento d.~ V. Ex. e ás homenagens que a Assembléia preslar á memól'ia do 13audoso fluminp!1se, de reconhecidos méritos, pelos serviços prestados ao Rio de Janeiro e á.
República.
.
'
O SR. SOARES FILHO - Agradecendo o aparte do
digno Deputado que representa, aqui, a União Progressista,
devo dizer que muitas são as dificuldades que se contrapõem
aos que se abalançam a traçar a história dos ,homens públicos, a fazer o estudo crítico, elogioso ou elucidativo dos.
que passaram, pOl'que a análise penetrante, que começou em
Dostoieswky c culminou p-m Hroust, pl'OcUl'ando fixar a.
ondulante paisagem doespirito humano, dllmonstrou a coexistência de várias vidas dentro da mesma alma. E essas
dificuldades são tanto maiores quanto mais longe estivermos do!! acontecimentos c dos bomf~ns, qUe se Lenham agi-'
tado em determinado meio e em dctl1l'1ninada (ipoca., Aí as·
dificuldades repontam, porque a história se converteu em
legenda, deturpada pelas distanr-ias r~ pl:l'l perspecf.iva;mas,
se, por outro lado, ftlI'mos realizar, traçar a história da
alividade contemporanea, sobem ainda de ponto taisdificuldades, porque as paixões, quer sejam Ih arnizadé, quer
do ódio, qm'r do inlercs:ie ou da solidariedade política ou
social, em r(lgra deturpam a visão do historiador.
Assim, nos encontramos naqqllcla dificuld;lde apnnl.:lr!;L
por Mauroi!';, na procura ardorosa da vI~rdade, ou daquela.
oul,m, desc/·ila. por Sidney Lee: a da transmissão exala da
personalidade.
Quando, Srs. Constituintes, a pf~rsonalidíldc sôbre a
qual devemos falar Sfl colOca no crmiro de um grande acontecimenlo social, polílico ou científico, é fácil a tar'era, pn~
qlle ela se encbntI'a irmanarIa a êS5e aconlr~cimento, constituindo uma só realidade hist6rica. Sf~ quizer-mos exalçar"
Liaul.cy, nada mais será nt~cessário do que () exame da ,história do imp(;rio colonial francês; Re qu iZflrmos escrever, em.
cÔres seguras, a hisfjjrin da lul.a da nar;ão franCf1sa, na defesa da sua mo,:da diante da anarquia monetária universal,
bastar-nos-á rememorar a1h'1JnS dias da vir/a de Poíncaré, em
1925. ~o nosso Bra:;iJ, se quizerrnos compreender' 05 atos
que resolveram o problflma das nOS3a5 front,~iraR e aindZ'. os
da nossa ascen~ão continental dentro rIa paz, baslar.,.no5-á
rememorar os dias vivido:; pelo seglJrldo Rio Branco~
De fato, como afirmou do alLo da SIJa coluna diária. o
príncipe dl).~ nos,ws jornaJist!ls político;;, Veríssimo de Melo
não foi uma dessas figuras que torcem, num lance pessoal, o
destino dos povos; mas foi bem a irnagr~rn rIa sua terra. na
sua modéslia e na sua dignidade. (Mu.ito bem.) "f;le: I.rouxe
daquele patriarcado rural. que ficou em meio ao insulamento
do patriarcado rural mineiro, nos alli-planos de suas montanhas e nas arrancadas bandeirantes, mais ao sul,. êle ficou - o fluminense -'- como meio têrmo que participava.
a um tempo, da virtude dêsse patriarcado com a sua independência e· sua vocar;ão do servil;o público, imbuído, entretanto, de mais tolcrancia,. pela convivência da :metr6~
pole, e pelas influencias do urbanismo adquirido no trato·
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constante com a Capital do Império e, mais tarde, com a CapiLal da República. E por isso, sem ser tão cal'acterísUco,
.como salienta Oliv~jl'a Viana, pOlldr~, todavia, aprc1-lcntnr
essa coorte hrilhante de l'epr'csent.aUvos: um lJ ,'uguai, um
Itnhorai, um MacI!do SOal'p1-l, no Imp(~rio, um Alberto Torrf~s,
Um Nilo Per;anha, um Quinl.illo Bocaíllva, na llep"lblj(~a, lo-dos dominando a vida políl.Íf'a do SI'II Eslado n, alKIJllJaS VPzes, a do pais, pela rlll~lll'atl(',ia do l'i1'1I PSpíl'i!.O, llc~lo Sl'nsn
da 1)I'opurCiio, pelo 1"111'0 efJuilíbrio, pnla inteligr~llcia. clara
-e límpida.
l::SsC o fluminem;p cnjas virturlf's r! cujaH
capacirJarII!s
Inácio Vel'íssintO dI' 1\11,10 r)f'l"ff'ifa"lf~nl,e l'r~rtrd.ja.
Assim foi êlc no prct/)['jo, na mU"I'isl.rallll'a, como nromolor, 0, mais larde, TIOS altos poStOH da adlJlinisl.l'ação, r~(Jrno
Ch~fe de Polícia e Secl'elário Geral, qlle dignificou pela sua
honradez e iluminou pelo l';f'U sahl'l".
Aqui, mesmo, na l:alJlral'a rIos J)(lputar!os, r~prBscnlando
em mais de uma h~gililalura o Estado do Ilio de .Janeiro. ar
estão, para levar o lil'lI nOIJl'~ ao ~onhpcill1"nto rios vindouros, os seus hrilhanlps pa/'ec"res. na Cnrniflsáo rJc .Juflf iça,
laslreados de alto palrio\ ismo, sólida I' Cqu il ihrada cultura.
Pois bem, Srmhol'ps GonslíluilJfl~Ii, Verr"simo de MI~lo
-deixou nl) seu Estado e na IJolítica 11111 claro irnl'nso. Nesta
mesma Conslituint<', para a qual ftlra elpilo e reconhecido
Depuuulo, há de SI' faz"r spnl.ir a slla falta, porque esla
Assemhll\ia, nascida do f!aIll'o da Hcvolueão de Outubro, rl~
-cebeu uma herança de anlagonismos, r1d,prrninada pelos antagonismos existentes na própl'ia corrl'nlll revol1lcirJllária,
-de ideologias diversas e. por VC7.es, conlt'árias, c pelos antagonismos ainda rI~ssa corl,,.nte com aqupJes que mais diretamente representam o passado nesta Gasa,
Então,Sr. Presidente, quando livermos que decidir,
quando livermos que li.. I ihl'rar, veremos a falta que hão de
fazer os espírilos serf'nos r~ equilibrados, eorno 8erenu e
-equilihrado foi, em vida, Inácio Verissimo de Melo.
E" muito simples resolver as divr~rgên~ias pela (lIirninação dos contrários, mas a fo;,(;a qUe vai f~liminando também engendr.a na pr(,pria vilória o gerJOf~n da sua destruição, porque só a a>;sirnilacão constrt,i, "fi a f\oncórdia frutifica.
Esta Assembléia, zimbrada de tantos antagonismos, há
de se ressentir da ausência do aILo, sereno e equilibrado eSpírito de Verfssimo de Melo.
Tenho, Sr. Presidenle, grande dificuldade em falar
;C1êsse homem, a quem tanta estimei, cuja bondade peregrina
era for~a inesgotável do seu caráter, P. cujo caráter constituia.
uma das glórias e um dos brazões da minha terra.
Hã pontos para os quais convergem todas as grandezas,
porque ai todas se niveluf11 - no cump.'imenlo do dever,
Aí se encontrará, como dos maiores, Inácio Verissimú de
Melo, Ai êle estará como um dos que melhor souberam ser'Vir á Pátriaconciênte e abnegadamente, corri a inteligên,cia e com o coração. Aí êle estarã tal o marinheiro, que, táo
,grande como o oceano e como a tempe3tade, cujo explendor
-selvagem o risco do relampago deixa entrever num minuto,
- maneja o leme, no obscuro cumprimento do dever, pro.curando salvar a náu desarvorada. Aí estará êle, tão grande
como os que maiores lenham sido. Por isso, Sr. Presidente,
penso ter justificado a homenagem que requeiro, terminando
;por dizer· que a vida de Veríssimo de Melo se e:;pelha nas
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palavras fortes do grande apóstolo: "combateu o bom combate, encerrou com honra a sua vida. e guardou a fé."
(Muito lJ.ern; muito bem, j'alma.s. O orador é abra.çado. r

4

o Sr. Presidente
Achalldo-sjJ /la antesnla O SI'. Lino
de MOl'ajs Lpme, I'econill'('jdo c proclamado Dep\t1atlo
pelo Estado de São Paulo, convido os senhores 3° e 4° Secretários, para, "m comissão, introdU7.ircm no recinto S. Ex.,
afim de prr:s/ar o compromisso regimenlal.
f;(Jmpal'~c", R, Ex"
acompanhado da resp~cUvl1.
cornissiio ~, ,junto á Mf~sa, pl'esta O compl'omissl) "1'gimcnf.al, tomando assentI), em seguida.
5

o Sr. Guaraci Silveira
RI'. Pres;rJenLe. 81'S. D",plItados, encon/,J'IJ-me "esta f r-illuna quasi que por um mal I~"
tendido.
DirigindO-'fnf1 fl M,..sa, para inrJa~al' a rlJsplJito do nSSlIllto constan te do Diário da A .~.~p.rn1Jl,Jífl Nm;ionfÚ C d,.. flUI~ 1/1'/1
tratarei, fui inscrito para faJar <;ljhre ome::;mo fJ não pO::;!lO
fugir á reslJonsahi)jdad~ ,]es;;a inscrição ..
01lS0, ent.re/anf.o, 81's. J )f'pul.ado::;, pedir a v(J;:.;;a atenr;iif/,
porqul.J. quer seja ,11/ não. Itl,r'ovado O r~querim,..nto por' mim
forrmllado, o momen/o é ri" ~rande re~pon5aÍ)i1i(}atJI'.l pal'a esta.
Assembléia.
Por isso. ~r;;. Dp-putar)os, mais uma vez, solicHI) a VO'l!l1l
precio~a 2fencão.
fnforrnl)lI-nos il Diário ria As,<rr:mbléia NacionfJl rrll~ ao
Sr. Pr'esidrmte frli dirigido, pell)::; exilados de Cnha, o sl.J~lIin
te telegrama, srihre I) qual, naturalmenl.e, a Casa deve S~
pronunciar:
.
.. f)e Mia.mi PresirJeTlI..e Cf)ngreg,go - Rio.
Congressista.c:; p.xilad(JS rJp Cuba bu'Sca.mos ês:;p. CCJlenrlt)
Congresso para per)ir pnr humanidade e companheiriítrtlO
promova ação plíhlica que evite Governo Cuba exec1Jf~'lr Cf,ml)
intenta presos políticos e ent.re?;Ies vários congres::;istas."
Tende.:;, pois, compreenrJido, Sr::;. Deputados, que me
estais ouvindo, que há perante a Gasa úm aS'Sllnto ,Ie ,çavissima importancia. Ao no;; manifesl.armos sõbre êssp,· pedido, que nos vem de plagas longinquas, devemos fa7.~-lo
concientemenl.e, depois ele ouvir o que tudo desta trihuna se
há de dizer.
É por isso que, amda pela terceir'a, vez, 31'S. Deputado:'!,
peço a vossa valinsa atenção para as breves palavras que V!JU
pronunciaI' .
Venho de um Estado, onde nos m,eetings públicos, mn 'fue
não se reúne a elite de uma sociedarlll, mas o povo, se presta
atenção ao que falam os Ol'adores, não s6 quando t.ratam de
assuntos de magna importancia, como o deste telegrama.
mas ainda mesmo quando cogita:m de simples questões políticas.
Creio, Srs. Depu tados, que um dever' se nos impõe: o de
mandar através do oceano, nossa palavra de simpatia aos
que nos endereçam semelhante pedido, i cünsiderando esta
Assembléia como capaz de interceder perante o Governo de
Cuba e salvar a. vida daqueles revolucionários.
. Nós, que estamos aqui confraternizados num mesmo
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pelo ideal da Pátria e que também viemos de diversalt revoluc{Ses. n6s esquecemos todo o passado para, irmanadOll, cuidarmos, apenas, do futuro do país.
Quando, pois, êsses exilados pp,dem que esta Assembléia
influa junto ao Govêrno cubano, em favor dos condenados á
pena máxima, êles sabem que se dirigem a um Congresso de
homens habituados a perdoar, a colocar os magnos interesses da Pátria acima dos interesses políticos, que podem,
de um momento para oulro, subverter a ordem de um país.
Não conheço, Srs. Deputados, as questões atinentes a
Cuba. Por motivo de higiene mental, não leio o que se passa
em outras nações, a respeito de intentonas ou revoluções,
como também não leio o que se passa em nosso país, quanto
a crimes, suicídios e adultérios. Mas, no caso atual, nonhum coração bem formado poderá premanecer indiferente
ao apêlo, que nos vem de homens prestes a morrer, apêlo
que,· ouvido pelo nosso Congresso, lhes poderá garantir a
vida, restituindo-os ás esposas, aos filhos e á alegria dos
pr6prios pais.
81'S. Deputados, temos um dever sagrado para com o
próximo, que é todo aquele que precisa de nosso amparo.
]l;ssos homens vêm a n6s, impetram o nosso auxílio, pedem a nossa intervenção junto ao seu Govêmo, para que êle
proceda como o do Brasil, dando aos povos um exemplo de
generosidade e de patriotismo, capazes de aplainar tod~
as dificuldades do momento.
Envio, assim, á Mesa, o seguinte
Requerimento

"Requeiro ao Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte se digne submeLter á Casa a seguinte indicação:
Em resposta ao apêlo que, por humanidade e companheirismo, fazem os exilados cubanos á Assembléia Nacional Constituinte, no sentid~ de que algo se faca junto ao
Govêrno Provisório de Cuba para evitar que seja aplicada
aos presos políticos a pena capital, seja autorizado o digno
Presidente desta Assembléia a telegrafar, nos têrmos que
julgar conveniente, ao Chefe do Govêrno Provisório daquela Nação irmã, intercedendo em favor dos referidos presos
políticos ameaçados de execução.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1933. - GuartIcy
Silveira."
Terminando, Sr. Presidente, devo dizer que não há
maior prova da nossa amizade para com a República de
Cuba do que esta: endereçar-lhe um pedido, como se dirige
a uma pessoa de confiança, a uma pessoa amiga.
. Eu deixo, Senhores, á vossa consideração o meu requerimento. (Muito bern, muito bem. Palmas no recinto.)
O Sr. Presidente - f) Sr. Deputado Guarací da Silveira.
em consequência de um telegramma dirigido ao Presidente da
.Assembléia pelos Presidentes do Senado e da Camara de
Cuba, publicado no Diário da Assembléia de ante-ontem,
apresentou o seguinte

-

65-

Requerimento

"Requeiro ao Exmo. Rl'. Presidente da Assembléia Na'cional Constituinte se digne submeter â Casa a seguinte in'dicação:
Em resposta ao apelo que, por humanidade e companheirismo, fazem os exilados cubanos á Assembléia Nacional Constituinte, no sentido de que algo se faça junto ao
Govêrno Provisório de Cuba para evitar que seja aplicada
aos presos político!> a pena capital, seja autorizado o digno
Presidente desta Assembléia a telegrafar, nos têrmos que
julgar conveniente, ao Chefe do Govérno Provisório daquela
Nação irmã, intercedendo em favell' dos referidos presos políticos ameaçados de execução."
Está em discussão o requerimento do Sr. Deputado
Guarací Silveira .. (Pausa.)
Ninguem pedindo a palavra, vou submetê-lo ao voto da
Assembléia. Os Srs. que o aprovam, queix-am levantar-se.
, (PaU8a.)

Foi aprcvarto.

6
'Vou da!" a palavra ao ox-ado!" inscrito em terceiro lugar,
o Sr. Deputado Agamenon de Magalhães.
O Sr. Agamenon de Magalhães Sr. Presidente, esta
hora do expediente é a oportunidade para a pcrn:tu~
de idéias e impressões em derredor dos problemas braSIleIros que nos cumpre, a nós constituintes, estudar e resolver.
Senhores, darei de mim tudo, neste lance da ivda republicana, sem preteonsões dogmáticas nem intolerancias doutrint.rias.
O espírito de elaboração das assembléias políticas é,
aparentemente, tumultuário, mas, em verdade, as opiniões
se cruzam e se atritam, culminando, afinal, numa forma de
conciliação, sempre duradoura.
O de que precisamos, Senhores, é ter a visão clara dos
nossos erros e das nossas virtudes. Não nos esqueçamos da
advertência de De Maistre: "As leis são feitas para os homens
e não os homens para as leis".
Sr. Presidente, um dos mais lúcidos espíritos da França
contemporanea, logo após a gut:!rra, fez aos sp.us concidadãos uma advertência profunda. Disse êle:"As grandes
crises impõem ás Nações um largo exame de conciência."
Srs. Const.ituintes, é êsse exame de conciência que a.
Nação brasileira, pelos seus representantes, tem de fazer no
elaborar a sua Constituição política. Mas devemos fazê-lo,
com orienlélção objetiva, fazendo crítica impessoal e verdadeira, afastando qual influência particularista ou prejuízos
de formação intelectual.
E nos debates que se têm travado, para logo uma. superstição se fixou, qual a idolatria pela Constituição de
91. (Muito bem.)

1:sse fato, Sr. Presidente, tem uma explicação psicol6gica. Em todas as lutas, em todas as crises, em meio das
difieuldades, muitas vezes o espírito volta-se para o passado: é o saudosíssimo, é o sebastianismo em Portugal, é o
bonapartismo, na França., (Apoiados.)
,
1:sse fenômeno, que tanta repercussão tem tido !la his-
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tória, e tanta beleza tem criado na literatura, Rénan compara áquela catedral soterrada que cada um de n6s tem
.dentro de si, os campanários a soarem, a evocarem lembranças, episódios, suaves reminiscências. E' preciso, entretanto Sr. Presidente, combater-se essa tendência, porque ela' virá perturbar a visão de que falei, a visão do
Brasil, a visão das nossas condições sociais, visão dos fatos
que a prática do regime tanto tumultuou, tanto deturpou.
(Muito bem.)

O Deputado Sr. Leví Carneiro, na sua oração de sábado,
fez a crítica dos fatos políticos da República e do Império,
mas teve visão particularisla, pois chegou a afirmar á Constituinte que, na República, todos os poderes fracassaram,
menos o Judiciário.
Sr. Presidente, se nesta jornada histórica, em que a
Nação brasileira se empenha, com todas as suas esperan«jas,
com toda a energia de suas tradiÇÕes, com todas as su&S
forcas vitais; se neste instante cada um de nós não se revestir de imparcialidade; se formos nos ater a conveniências
em prejuízo da verdade, não corrigiremos os erros do regime. (Apoiados.)
Senhores, como afirmar-se que o Poder Legjshtivo se
anulou; que o Executivo exorbitou, e que só o Judiciário,
nesse dilúvio logrou escapar? Onde êsse Monte Ararat que
se procura em vão, depois da Revolução Brasileira?
Senhores, é possível que o Deputado Leví Carneiro, que
o seu coração àe brasileiro não extremecesse ao ter notícias
da atitude da Justiça Federal na Paraíba e em Minas, quando da apuracão das eleições de Março? (Muito bem) .
E' possível que aos seus ouvidos de. homem justo não tivessem chegado os rumores do escandalo dos escandalos, que
foi o caso da "Revista do Supremo Tribunal Federal"?
O SR. LEVf CARNEIRO - V. Ex. dá licença para um
aparte? V. Ex. está apontando faltas pessoais. O juiz Federal de Minas Gerais e o da Paraíba poderiam ter claudicado; alguns juízes do Supremo Tribunal poderiam ter errado em relação á "Revista do Supremo Tribunal Federal".
Falei, porém, de instituições, de organização constitucional
de instituições, do conjunto do Judiciário Federal, e V. Ex.
hade reconhecer que o fiz com a maior isenção e sinceri.dade.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - As instituições
.são os homens .•.
O SR. LEVf CARNEIRO - Falei, e repito, da organização
:constitucional das instituições. Não ~Jrá V. Ex. capaz de
melhorá-las nesse ponto.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - As instituições
.são os homens, porque os homens criam essas instituições e
,as exercem.
O SR. LJWf CARNEIRO - Eu disse isso.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - V. Ex. disse,
entretanto, que o Poder Legislativo tinha abdicado de suas
~funções.
Critique V. Ex., então, os homens, e não o
Poder.
,
O SR. LEVf CARNEIRO - Não há paridade possível entre
o Legislativo e o Judiciário, porque no Legislativo era a
,quasi totalidade que abdicava. V. Ex. está se referindo a
.um caso isç>lado da Justiça Federal. Queira desculpar-me;
mas, como V. Ex. me chamou pessoalmente ao debate,
~reio-me na obrigação <Ie apartear:
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O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Com a maior
satisfação.
O SR. LEVI CARNEIRO - A prova melhor do que afirmo
é que a Revolução, enquanto dissolveu o Congresso, manteve
o próprio Supremo Tribunal em dois terços de. suatotalidade. (Apoiados.) Sómente afastou dali cinco juízes, por
motivo de Ordeltl pessoal. V. Ex. sabe que até um juiz, que
se havia caracterizado por seu espírito liberal, foi excluido,
e não o seria por motivo de ordem política.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Responderei ao
aparte. V. Ex., que foi o ordenança legal do Govêrno. Provisório ...
O SR. LEVf CARNEIRO - Não apoiado.
O SR. AGAMENON DE MAGALH.U:S
l\{erecidamente.
.
O SR. LEVf CARNEIRO - V. Ex. eslá. me fazendo uma
injúria, porque nunca fui ordenança de ninguem.
,
O SR. JOSÉ SÁ - Com o aIlo e honroso objetivo de colaborar na legi!>l.:u;ão revolucionária. A expressão de orador
não foi pejorativa nem injuriosa.
.'
O SR. LEVÍ CAnNEmo - Sempre servi, com o honrado
Chefe do Govêrno Provisório e com o Sr. Osvaldo Aranha,
com a maior sinceridade, lealdade e desinteresse.
O SR. JOSÉ SÁ - As instituições criaram, no regime
passado, um sistema de degradação da justiça; e foi por isso
que se fez uma revolução no Brasil As aspirações nacionais clamavam, porque o Poder Judiciário era falseado, deturpado, deprimido, uIlrajado. Eslá. nos dois grandes postulados da revolução: representação e justiça. Dois postulados fundamentais, essenciais. Foi por isso que o povo se
levantou em armas e que a conciência nacional clamou e fez
a revolução.
.•
O SR. LEVf CARNEmo - V. Ex. se refere á justiça dos
.
Estados, e eu aludi á Justiça Federal.
O SR. JOSÉ SÁ - Não se póde estabelecer tal distinção
em .matéria de erros. São erros conhecidos por toda a nação. Erros gravíssimos: de sistema, de regime, da própria
insti tuição.
O SR. LEVf CAR.~Emo
.
- Desconheço erros da organizaCão constitucional do Judiciário.
. .
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - O Sr•.Deputado Leví Carneiro foi o legislador, o novo Solon que a Revolução Brasileira revelou.
O SR. LEVf CARNEmo - Não apoiado.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - S.Ex., como
legislador do Govêrno Provisório, há de ter colaborado em
todos os Decretos dêsse Govêrno...
:
O SR. LEVf CARNEIRO - Em todos, não é exato. O Sr. Osvaldo Aranha poderá dizê-lo.
O SR. JOSÉ S,\ - Colaborou com brilhantismo e eficiência. Honrou a mentalidade revolucionária. Ninguem o
contesta.
.
O SR. LEVf CARNEmo - Não me envergonho de ter colaborado; antes, envaideço-me disso. Mas não colaborei em
tudo.
.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - ..• comi a alta
responsabilidade que nós lhe reconhecemos não .devia ter
atirado todas as culpas a um só dos poderes do . regIme
passado.
O SR. LEVf CARNEmo - Não fujo á responsaoilidade
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que me caiba, mas não assumo aquela que me não pertença.
O SR. CUNHA VASCONCELOS Colaborou brilhantemente.
O SR. JOSÉ SÁ - Sf'm querer, de maneira alguma, melindrar o ilustre colp,ga, tal o meu apreço e admiração pela
alta ment.alidade de S. Ex., recordarei que o Sr. Leví
Carneiro declarou, nesta Assembléia, que discutia as questões doutrinárias, subordinando-as, por excelência, ao seu
espírito, ao seu sentimento, á sua formação de advogado.
O SR. LEVÍ CARNEIRO - V. Ex. não quer dizer com
isso que eu as subordinasse ao meu interesse de advogado?
O SR. JosÉ SÁ - Quero dizer que realisou a crítica de
um ponto de vista unilateral, dentro de uma mentalidade
particularista, como acentuou o nobre orador.
O SR. OSVALDO ARANHA - Fa.;o um apêlo aos nobres
Deputados, para que discutamos a tese do Poder Judiciário,
visto ~omo, sôbre a pessoa e a colaboração do Sr. Leví
Carneiro, não há duas opiniões divergentes no Brasil.
(Muito bem.)

O SR. LEVf CARNEIRO - Fui provocado, pessoalmente,
para o debate. Devo acentuar que é inseparável esLa colaborat;ão do advogado na obra do Judiciário, mesmo porque
ela se iniciou, entre nós, por um grande advogado - Rui
Barbosa.
O SR. JOSÉ SÁ - É uma colaboracão lícita e necessária
- ninguem o contésta.
O SR. OSVALDO AnANHA - O desejo do país seria que
os juízes julgassem como o Sr. Leví Carneiro.
(Trocam-se numerosos apartes.)

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Aten.;ão! Peco aos nobres Deputados que não interrompam o
orador. Darei a palavra a qualquer dos que se inscrevam,
a seguir.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES (Continuando) Acentuei, Sr. Presidente, a parcialidade da crítica do Deputado Leví Carneiro, quando atribuiu só ao Poder Legislativo
as culpas do regime passado.
O SR. LEVf CARNEIRO - Ao Executivo também.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - E' a justiça histórica que todos devemos fazer aquí; mas S. Ex. limitou-se
á crítica de sintõmas. O que nos cumpre, aquí, é procurar
as causas, as raízes do mal, e apontá-las á Nação como as
determinantes das deturpações do regime. Essa política de
sintômas, atribuindo as culpas ao Legislativo, ao Executivo...
O SR. LEví CARNEIRO - Eu fa.;o homeopatia ...
O SR. AGA..l\t:ENON DE MAGALHÃES '" ou ao
Poder Judiciário ...
O SR. LEVf CARNEIRO - É um sistéma terapêutico.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - .•. não resolve o
probléma.
Qual a causa? - essa é a questão, e é isso que venho estudar e desenvolver perante a Constituinte brasileira.
O SR. LEVf CARNEIRO - Felicito-me por havei' provocado essa elucidação .completa das causas.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - A causa, a meu
vêr, está no sistema - o da separação absoluta dos poderes,
adotado pelos Constituintes dt'i Filadelfia.
Separar funções .gue devem.seI' coordenadas é evidentemente estabelecer conflitos; crear obstaculos ao exercício
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dos órgãos de direção de govêrno, dos quais a complexidade
da vida moderna exige actuaçüo pronta, imediata.
O SR. JOSÉ SÁ -- O que intel'essa á Nação é que a Constituição se cumpra.
O HH. AGAMEl\'ON DE MAr:ALHXES-A causa do sistema - eu a venho demonstl.'ar á Constituinte apoiado em autoridades da República norte-americana, onde surgiu o sistéma quI' maravilhou Tocquevill', que inovou toda a ciência
do Direito Público. Ali é que se formou o sisléma, e aH é
que o princípio da separação dos poderes faliu t.otalmente.
E venho demonstr-ar com autol'es americanos, os mais modernos, que na. grande República, vem se processando um
largo esforço para a coordenação do Poder Legislativo com
o, Executivo.
O primeiro é o Professor Nicholas Murray Butler, Presidente da Universidade da Colllmbia ...
O SR. LEVí CARNEIRO - Artigo publicado na edição domingueira do "Jornal do Comércio", eslá bastante divulgado
e não rr,erecia as honras da citação de V. Ex. como novidade.
O SR. AGAMEXON DE MAGALHÃES - Parece que V. Ex.
não o conhecia, porque, lendo citado tantos autores,' não
mencionou êssc ...
O SR. LEVf CARNEIRO - Não me referi nem á quarta
parte dos que poderia citar.
O SR. AAME:"ON DE MAGALHÃES - Observa o presidente da Universidade de Columbía que,
"dum terceiro ponto de vista. podia o mecanismo

(lo nosso Govêrno nacional ser modificado com van-

tagem para todos: nas relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo do mesmo Govêrno."
Mais adiante:
"Desde as origens do Govêrno, o Congresso assume uma superioridade que lhe não compele e ma, nifeslou uma espécie de ciúme constante e, por vezes, vfolento contra os }}oderes do Presidente."
E conclue, noticiando um projeto há longos anos apresentado, no sentido de permilü' que os Ministros compareçam á Camara para defender pontos de vista políticos do
Govêrno.
O SR. ODILON BRAOA - Como V. Ex. mesmo acaba de
declarar, trata-se de um projeto apresentado há longos anos
e que não teve andamento. E quer V. Ex. que êsse projeto
nos venha inspirar? ..
O SR. AGAMEJ.~ON DE MAGALHÁES- Vou mostrar que
êsse projeto ressurgiu agora: há uma grande corrente que
se bate pela sua objetivação.
O SR. ODILON BRAOA - Essa corrente não é numerosa.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES-Aquí tem outra
opinião, também recente de James Beck, em livro também
vulKarizadíssimo e conhecido de todo mundo, sObre a Constituçião dos Estados Unidos, referindo-se ao sistéma complexo de "~ontrõle" e equilíbrio de poderes, diz:
"Quando a República era pequena e os negócios
pouco numerosos, o sisléma de "conlrôle" e equilíbrio
funcionava admiravélmenle; mas, hoje, que a Nação
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êsse sistéma não é um obstaculo excessivo á capacidade governamental e se não é necessária alguma modificação de natureza a assegurar esta capacidade.
Em verdade, é uma questão séria para os americanos
a de saber se o desenvolvimento dos Estados Unidos
não impõe mais alta tenção á sua máquina governamental. "

Cita Beck que o Presidente Harding, apoiado em correntes políticas, procurou modificar êsse sistema.
O SR. FERREIRA DE SOUAA - ~sse autor apenas formula
a pergunta e não soluciona a questão ...
O SR. ODILON BRAGA - É um dos admiradores mais entusiastas do sistema de govêrno da sua pátria.
O SR. AGAMENON DE MAGAUrÁES --:. Refere-se ao
-choque constante entre o Poder Executivo e o Legislativo e á
.tendência para se modificar essa separação: é que, lã, a execução do sistema está demonstrando a sua· impraticabilidade.
.
O SR. ODILON BRAGA - Nunca, porém, no sentido de estabelecer o "contrõle" do Legislativo sôbre o ~xecutivo.
O SR. AGAMEJII'ON DE MAGALHÃES-Há um fato recente, que ainda não consta de livro - a menos que o nobre
Deputado Leví Carneiro informe que já existe .•.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Se não existe, êle não informa.
O SR. LEVf CARNEIRO - Não sei: vamos vêr •••
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - E ' o caso recente do Presidente Roosevelt.••
O SR. LEVí CARNEIRO - Está no próprio livro dêle .••
(llisos.)
.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES- ••• o PresidenÚ'
Roosevelt, armado de plenos poderes para realizar a reforma
econômica e financeira dos Estados Unidos.
.
O SR. LEVf CAR"EIRO - SObre a N. R. A•• eu me comprometo a trazer, amanhã, pelo menos, três livros.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Isso que demonstra? No l'egime de separaçlo de poderes, a~ delegações não
810 permittidas. Entretanto, o Presidente Roosevelt obteve
delegaçlo de plenos poderes.
O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. é que afirma haver se·
'Paração. quando esta não existe.
'Ü SR. FERREIRA DE SOUSA O Congresso Brasileiro é
'que fazia delegação de poderes.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES -No regime da
separação de poderes, como se explica essa delegação ao Presidente Roosevelt? Explica-se porque os fatos transcendem
os códigos e fixam cHretrizes novas na aplicação, mudam os
sistemas. Eis aí a maior falência que se podia esperar, por'que é n:t RePública Norte-Americana, onde se originou o
princípio de separação dos poderes, é ali que essa mesma
separação é bloqueada e o Presidente Roosevelt investe-se
de funções legislativas. Só no regime de gabinetes é que
'essas delegações se explicam.
.
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o SR. LEvf CARNEIRO - Queria dizer a V. Ex. que, anteontem, mostrei, exatamente, ~omo o movimento ultimado
pelo Presidente Roosevelt se iniciára, conforme êle próprio
declara em seu livro, com o Presidente Wilson. Não se trata
de um movimento súbito. Roosevelt observa que só a guerra
impediu o Presidente Wilson de realizar, desde logo, o movimento cuja necessidade sentia.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES-Essa opinião, de
filiar a siluação atual dos Estados Unidos a do tempo de
Wilson, eu a aceito porque essas transfcrmações se deram
depois da guerra, só esta a explica. O que cumpre assinalar,
entretanto, - e é o ponto para o qual chamo a atenção da
Assembléia, afim de que se acabe de vez com o fetichismo
pela Constituição de 91 (Apoiados e não apoiados.)
O SR. LEVf CARNEIRO - Não tenho fetichismo.
O SR. CRI8TÓV,\O BARCELOS - Quanto ao "fetichismo",
apoiado.
o SR. AGAMENON DE MAGALHkES- •.. é que essas
trans(ormatões resultantes de fatores econômicos que atuam,
assumindo os fatos aspéctos surpreendentes, tornam impossível qualquer Govêrno, sem que haja coordenação das funções legislativa e executiva. Essa, a minha tese.
UM SR. DEPUTADO - É ela que nos Estados Unidos conduz ao fortalecimento do Executivo.
O SI\. ODILON BRAGA - Essp coordenação p6de-se dar
em proveilo do Executivo e não do Legislativo.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Absolutamente.
Conduz, sim, ao fortalecimento do Legislativo. Transforma o
Executivo no que era historicamente e sempre foi - uma
expressão atuante do Poder Legislativo.
O SR. CARLOS REIS - O sistema parlamenlar traria, entre nós, crises de gabinr.te a todos os instantes.
O SR. AGAlIENO:'i DE MAGALHÃES - Isso corrigiria.
O SR. FERREIRA DE SoUSA - Depf;nde da maneira de se
exercer o sistema parlamentar.
O SR. AGMdENON DE MAGALHÃES-Sabem os nobres
colegas que a prática do sistema. não só no Brasil, na Argentina, como na própria nação americana, i·mpõe a sua modificação.
Como l'ie explica, pois, que, nessa fase, a Constituinte
brasileira venha adotar o me&mo sistema? Não sou daqueles
que apedrejam o esforça histórico da Constituinte de 91. Ao
contrário, acho que a Constituinte de 91 realizou -a obl"a que
podia realizar.
O SR. LEvf CARNEIRO - Foi o que eu disse.
O SR. AGAMENON DE MAGALH..lES-Tinhamos problemas instantes a resolver- a federação, a unidade do Poder Executivo, a transição do regime, em que os govêrnos
:fortes são necessários. Passado, porém, êsse período, e com
a experiência do regime ...
O SR. JOSÉ SÁ - Esgotou-se a capacidade do regt'me.
a SR. AGAMJENON DE MAGALHÃES- ... em que se
anularam o Legislativo e o Judiciário, sob a intervenção
eonstante e indébita do Executivo, pergunto aos Constituintes
brasileiros si é ·possivel insistir ainda no mesmo sistema?
O SR. CARLos REIS - O presideneialismo será outra fábrica de revoluções no país.
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o SR. CLEl\lENTE MARIANI - O mal não foi ,a força do
Ex€Cutivo, que não éra, m~!:>m.o~ s~ficiênte, ma~ da. irresponsabilidade d'êle, como da IlegItImIdade do LegIslatIvo.
.
{) SR. AGAMENON DE MAGALH.illS - O sistema é que
conduz á irresponsabil idade.
O SR. ODILON BRAGA - O parlamentarismo conduz ã
instabilidade, á irresponsabilidade do plená-rio.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Prefiro. Sr. Presidente, a instabilidade dos gabinetes a essa ditadura legal
que durante 40 anos falseou o regime.
O SR. OSVALDO ARA!lõHA - Didatura ilegal.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Prefiro-u, senhor
Presicrente, porque o presidencialismo é o regime da ditadura
de um dos poderes. Vou citar á Assembléia um exemplo frisante: o Chile praticava o parlamentarismo. Surgiu a figura combativa de Arturo Alessandri. Reformador, socialista, precisava de um govêrno forte, um instrumento capaz
de. realizar essa reforma. Bateu-se, propugnou, defendeu suas
idéias - derrubou o parlamentarismo. Fez uma constitui-:ção presidencialista, governou um ano - os militares man..
daram-no I>asseiar e continuaram governando com a constituil;ão que êle organizou.
Não 'há melhor instrumento de ditadura do que o presidencialismo.
E êle surgiu nos Estados U'r.idos sob o fundamento da
necessidade de um go\'êrno forte, como passo a demonstrar.
O SR. MORAIS A~DRADE - O nõbre oradOr propugna a
inslituieao do regime parlamentar, para evitar a chamada
hipertrofia do Poder Executivo.
O SR. AGAME:~OX DE MAGALH"iES - Para evitar a
anulação de todos os poderes.
O SR. ~ORAIS ANDRADE - Pois bem. V. Ex., entretanto,
há de convir' que a quasi unanimidade dos críticos políticos
da vida do s~gundo imperador afirlIlla que, ao se verificar a
subida de cada gabinete, chamado o eleitorado para a constituição da nova camara - porque era sempre dissolvida a
camara anterior - seml>re e sempre o govêrno teve a maioria nessas novas camaras.
VARIas SRS. DEPUT.-\D05 - A unanimidade .
. O Sr. Presidente - Atlenção! Está com a palavra oSr.
Agamenon Magalhães.
O SR. MORAIS ANDRADE - Vou encerrar meu argumento.
Consequêntemente, o regime que propugna o ilustra oradol."
é justamente aquele que, seguindo a prática dessa época
longevissima e snh a direção patriótica, realmente esclarecida. qual foi a do segundo imperador, determinou os peiores
resultados para a nacionalidade.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Sr. Presidente,
quero demonstrar como surgiu o presidencialigrno na Norte
América, o qUi! se passou .na Convenção de Filadelfia, as condições sociais e econômicas daquele país.
Sr. Presidente, a Constituinte fvi convocada na América
do Norte para revêr os artigos da Confederação. Reunidos,
várias. questões se debateram. - protecionismo, direito dos
Estados, ~tc., cada Estado -procurando maior soma de poderes e. de arbítrio, pretendendo a Confederação e não a Federação. Nêsse impasse, depois de largos debates, Hamilton
pediu a palavra e fez n aplógia do go~rno inglez: queria a
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organiza(.'ão monárquica, ou a de um governador 'Vilalício,
com direilo de vélo porque - dizia êle - o govêrno da Inglalerra aliava a força govet'nllimenlal á segurança individuaI.
As condições peculiat'es úquele país, uma Confederação
que ameaçava desmembr-ar-se, a qlH~slã() econômica, a es~ra
vidão, colônias qne tinham carla de autonómia - tudo ISSO
impunha um regime de auwridade: a unidade do Poder Executivo.
O Sr. Presidente - Advirlo ao nohre Deputado que está
finda a hora do expediênte. Corno, POI'f~llI. não há matéria na
ordem do dia, pode conti.nual' com a palavra para uma explicação pnssoal. .
O HR, MLUn:~O~ DE MAGALHÃES - Continual'ci, enfão, Hr. Prpsioente. desenvolvendo minhas iMias ...
O HR. CARWS REIS - A tésc de V. Ex. é muito empolgante, mas não encontra éco.
O HR. AGAMENON DE MAGALHÃES .,. em explicatão pessoal. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao expediente. \'~i-se passar á ordem do dia.
ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de Trabalho dn Commissão, tem a palavra, Ilnt'a explicação pes~oal, o RI'. Agamenon. Magalhães.
O Sr. Agamenon de Magalhães (PaTft explicat;lio lJf:.'lsoal)
Aludia eu. Sr. Presidente, ás condições peculiares á República Norte-Americana, que determinaram a :a,doção do
sistema presidencialista.
Devo observar, ainda. aos nobres De)l\
li',
que a
cultura política daquela época, como obsp
Esmein, associava, instintivamente, a fôrça govern eotal com as monarquías. Tratando-se de colônias
-S'é rebelaram contra a metrópole, os constituintes de
adélfia vacilaram en.
tre adotar a fórmula monárquica e a republicana. Depois
de avam';Oil e vacila<:ões, em que Wai'hington. exercendo
sua autoridade sôbre aquela grande AS!lembl~ia, apelava,
em nome de Deus, para que se conciliassem as tendências
e não se dividissem os Estdaos Unidos, porque, dizia êle,
cada colônia iria ser uma possessão de outro p.aís; depois
disso é que uma comissão parlamentar, estudando os projetos de Virgínia e New Jersey, chegou
a essa fórmula,
fórmula que, na época, foi sábia, revelando o senso do go\'êrno peculiar áquela raça - a saxônia.
Surgiu, assim, o presindencialismo. Surgiu como uma
necessidadfl de um Poder Executivo IIno e forte, que ti.
vesse as virtudes da corôa, para manter a unidade das co·
lônias norte-americanas. Se no Brasil, igualmente, para
fazer a Federacão e mantê-Ia, para consolidar 'o regime
republicano, condições idênticas atuaram para a adoção
dêsse sistema; se a origem foi essa e se as democracias já
se disciplinaram, se o Brasil já é uno, se à Federação já é
realidade histórica e geográfica, se não há mais receio de
fracionamento, se a nossa democracia - rudimentar ou não,
mas, de fato, deIlJOcracia, porque é preciso acentuar esse
anseio .constante da nacionalidade brasileira para reali-
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sá-Ia - se nossOs hábitos democráticos repelem o sistema,
como insistir na sua adoção?
O SR. ODILON BRAGA - Não repelem o sistema.
O Sn. JORGE AMERICANo-Para sermos lógicos deveriamos levar o parlamentarismo a cada Estado. E figuro a
hipótese de, num grupo de Estados, bastante grande, termos formado uma opinião completamente divergente da
maioria que pisa no Parlamento Federal. Nestas condições,
estaríamos com duas maiorias antagônicas, CouSa que torna incompatível o regime parlamentar com o federativo.
O SR. AGAMENON DE MAGALlUES - Não temos unanimidade de opinião em parte alguma. Existirá, sempre,
maioria e minoria. Bato-me pela fórmula parlamentar,
porque o presidencialismo tem sido a oligarquia dos presidentes de República e governadores.
.
O SR. ODILON BI\AGA - Isso por falta de um bom sistema eleitoral. Não será mais assim, daquí por deante.
O SR. AGMtlENON DE M:AG.AIJHÃES-Só havia uma
vontade: a do Presidente da República. Haverá, na Constituinte, quem negue essa verdade h isthrica?
O SR. ODILON BMGA - Haja respeito pela opinião e
pelo voto e nada disso existirá.
O sR. AGAMENON DE MAGALHmS-A oligarquia presidencial foi a causa da revolução.
O SR. JORGE AMERICANO - V. Ex. não ooDseguirá
coordenar a opinião de vinte parlamentos estaduais com a
do Parlamento Nacional.
O SR. AGA.'MENON DE MAGALHÃES - Não é preciso.
Basta que os parlamentos estaduais adotem o govêrno de
gabinete e pratiquem a democracia. O Congresso Federal
será a expressão da Federação.
Senhores, a Alemanha é mais do que uma federação:
está 501> o regime de gabinetes.
Na Alemanha o regime é parlamentar e aí está o caso
da Baviera.
O SR. CLE~E;iTE MARIA" I A Baviera não existe
mais como Estado.
O SR. .~GA:MENOS DE MAGALH.~ES - Há Estados em
que o Poder Executi,,-o é uma delegação da Assemhléia,
onde não há nem Governadores nem Presidentes.
O SR. CARLos REIS - Não podemos aplicar a nós o
regime germanico.
-O SR. AGAMENON DE 1IlA.GALlUES Estou apen8!
argumentando com a organização parlamentarista na Alemanha.
Há outro aspecto. Nas próprias colônias norte-americanas o Poder Executivo era uma delegação das respectivas assembléias. Isso vem demonstrar o esfOrço formidável da República norte-americana para chegar ao presidencialismo.
.
.
O SR. PMDO KELLY - Peço licença para lembrar os
argumentos do Sr. .Assiz Brasil SÔbre a impossibilidade de
.
conciliar a federacão com o parlamentarismo.
O SR. AGAMENON DE MAGADHÁES - Tenho outro
argumento a favor do parlamentarismo na federação.
Qual é a realidade brasileira?
O Sa. PRADO KELLY - Os argumentos do Sr. Assiz
Brasil são aplicados ao caso especial do nosso país.

-
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O RR. AGAMENON DE MAGALHÃES - A política l,ra~i
leira na Repúhlica, foi feita. por doi~ E~tados: Minas c São
Paulo. Minas e R. Paulo, unidos, dirigiam o Brasil.
O SR. ODILON BRM'A - Porquê? Porque Unham o
controle material do volo.
O SR. AGAlMENON DEMAGAL1IÃES-Quando se dividiam, a agitacão política era inevitável.
O SR. ODILON BRAGA - Porque (I voto não era uma
verdade.
O SR. CRI~TÓVÃO BARCm,OR - O mal estava nos re.
presentantes .
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃ.ES -Com o regim p
parlamentar, os represp-nlantes dos pequenos Estados se
articularão, constituindo f<)r~a considerável para o equilíbrio político.
O SR. CJ,EME~TE MARtA""t - Não ~ucederá nada ciil'1S0
com o regime parlamentar? Com o critério eCt)nômko, Minas e S. Paulo continuarão a dominar.
() SR. AGMdENON DE MAGAUiXES - Haverá o controle dos demais Estados.
O SR. DANIEL DE CARVALHo - Pergunto ao orador: no
período de Pinheiro Machado, a política ~ra dirigida por
Minas e S. Paulo?
O SR. AGA:MENON DE MAGALHÃES - O domínio cie
Pinheiro Machado foi transitório; eu assinalo o fato característico, indiscutível.
.
O SR. ODILON BRAGA - Não existia, outrora, a opinião
expressa em voto; havia, s6mente, a vontade da oligarquía.
Se se suprime o voto, não há regime democratico possível.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - No presidencialismo é tal a sOma de arbitrio do Presidente da República
e dos Governadores, que êstes têm na própria Constituição
os poderes mais amplos para coartar, para restringir todos os direitos.
O SR. CLEME~TE MARtANI - Por acaso, no regimfl parlamentar, não haverá o mesmo arbitrio? E' um govêrno de
partidos, ~ima. de tudo.
O SR. AG.AM.E.""ON DE MAGALHÃES - Não, porque o
govêl'no parlamentar é de opinião. E' um govêrno que
precisa de opinião; é a opinião que colab6ra. Ninguem nega
que, na democracia, a opinião é uma [õrca igual á do voto.
Eu não acredito em voto com o sistema presideneial.
O SR. CARLOS REIS - O voto tem os seus vicioso
() SR. AGAMENON DE UGALH.\ES-Só acredito em
voto quando êle tem função, quando se expri~ num regime de responsabilidade; mas nunCa em govêrno irresponsável, como é o govêrno presidencial.
.
O Sa PRADO KELLy ....l Nós estamos aquí pelo voto dos
Estados e, entretanto, -os :poderei! do Govêrno Provisório
são muito mais amplos e mais-dilaiados doquf: os do Presidente da República, no regime presidencial.
.
O SR. AG~\MENON DE M.AGA.LH.~ --: O Govêrno Pro.visório se apoiou na opiIiião; sem ela não exerceria es~
poder.
.
O Sa. ODILON BRAGA ~ Sabe V. EY• qual a ameaça que
Roosevelt fez ao Congresso! dos Estados Unidos para que fossem aprovadas as medidas de que necessitava? Ameaçou-o

-
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de se dirigir á Nação, porque l~ a Nação Re exprime por votos, e iRSO influe sôbre a comp?sição do Congresso.
O SR. AGAMENON DE M4GALH,\.ES - Logo não existe
a separação de poderes.
I
O SR. 0011.0:'< BRAGA - Haja o voto e o Congresso há de
respeital' as suas diretivas.
O RR. AGAMENON DE MAGALHÃES - V. Ex. vem em
apoio de minha téze: a separação alí não existe.
Foi invocado em aparte, SI' . Presidente, o exemplo da
França. Si não fosse o parlam~ntarismo, a França não teria
atravessado o periodo de após-$'Uerra com a galhardia, elevacão e senso de govêrno que reyelou.
O SR. CRIS'l'ÓVÃo BARCELOS. - Lá, abriram mão dos par~
tidos.
O SR. AGA!\IENON DE r.iAG.ttLHÃES - Sem o parlamentarismo. Sr. Presidente, a !Inglaterra não teria resolvido
a questão de seus domínios. <í0mo - pergunto - a Inglate~a, si n~o fORse o sistema p~rlarilen~r, sensivel e atuante,
teria solUCIOnado o caso de seus; domímos?
O SR. CLE::'>fENTE 1\lARIANI +0 caso da França foi outro.
O SR. AGAMENON DE M4GALHÃES - :t1:sses exemplos
sel"Vem de documentação á ~zq parlamentarista.
O SR. CLEMENTE MARIAN'..t: Na França, três gabinetes
caíram porque o govêrno parl~!~entar, para satisfazer O seu
eleitoradc" se quiz opor á nacipnalidade francêsa, que desejava a redução de despezas.
O SR. AGAMENON DE MA~ALHÁES - Não faz mal que
eáiam os govêrnos. A quéda de govêrnos é fenomeno político
banal: os maus govêrnos devem caír.
Sr. Presidente, há ainda outro argumento em favor do
parlamentarismo.
O obseI"Vador mais desprev~nido sente que a humanidade
muda de cabeceira, e que já çbegamos a um fim de civilizacão, ao fim do capitalismo. .
.
A sociedade, Sr. Presidente, transforma-se de acôrdo
com a distribuição do poder econômico.
O SR. CLE~fENTE MARIANI -;... Mas não voltam ao passado.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Se o fenomeno
que obseI"Vamos é o do domínio das massas, é a classe média
desaparecendo e a proletarizaçãbcrescendo. . .
.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS -:- Influindo; não dominando,
porque seria solução unilateral.·
O SR. AGAMENON DE M~GALHÃES - •.. se há um
problema novo, que é o problema das massas, eu perguntaria
aos meus nobres colegas, qual ri. sistema mais dutil, capaz de
conduzir a Nação, sem revolucões, na sua adaptação á nova
ordem social?
O SR. ODILON BRAGA - EUlte'oría pura, o parlamentarismo; na prática, o presidencialismo.
O SR. CARLOS REIS - Em todos os sistemas tem havido
revoluções.
O SR. AGAMENON DE MA<7ALHÁES - Dominou na 1nglaferra o Partido Trabalhista. Pergunto a V. Ex., Sr. Presidente, a que situação teria c~egado a Inglaterra. se o regime não fosse o· parlamentar?~Se êste não fosse o regime,
indago de V. Ex., qual teria $ido o destino do maior dos
impérios do mundo?
.
i
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Ou elaboramos um instrumento de govêrno capaz de RC
adaptar a essas tl'ansformacões, cujos limites ninguem sabe
até onde irão, ou teremos, fatal e periodicamente, novas revoluções, não só em busca de representação e justiça, não só
para conquistar liberdades elementares, como fizemos em
outubro, mas revoluções sociais, revoluções econômicas. Ou
preparamos a evolução pelo Direito, ordenando o Estado futuro, ou ela virá pela dinamite.
O SR. CARLOS REIS - Isso não se póde impedir. A revolução social existe em todo o mundo: é universal.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES -Atendamos, Sr.
Presid~nte, á situação que atravessa o mundo e o Brasil,
porque a interdependência econômica cada ·vez mais identifica os destinos das nações.
O SR. CLEMENTE MARIANI - Apezar das barreiras aduaneiras, que se levantam por todo a parte.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES -Apezar das barreiras aduaneiras. Isso vem demonstrar, Sr. Presidente.
qual a siluac;ão do mundo. Não há exportações. Os efeitos
comerciais não circulam. Por que? Por causa dos nacionalismos econômicos. que criaram tais barreiras, e, ou se romperão êsses diques, OU assistiremos a uma. conflagracão muito
mais grave do que a de 1914.
O SR. VITOR RUSSOMANo - Mas há países organizados,
como V. Ex. pretende, que; no entanto, têm essas barreiras.
O SR. PRADO KELLY - O orador seria mais logico, se defendesse a representação corporativa, ou de classes.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Chegarei lá.
Há aspectos do problema que não excluem o parlamentarismo.
.
];:sse problema ('u o entendo de outra maneira, e vÍl'ei
dentro em breve p-xpOr á Assembléia comoêle deve ser encarado no Brasil.
O SR. CARLOS REIS - Si estamos aparteando, é porque
V. Ex. está se mostrando segurissimo na tribuna.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES -Não quero por
mais tempo cansar a atenção dos meus ilustres colegas •.•
O SR. CARLO REIS - Ninguem desejou corlar o fio do
raciocinio de V. Ex., mas, apenas, colaborar em tão belo
discurso. (Apoiados.)
O SR. AGAMEN01'1' DE MAGALHÃES - ... alonga:tdo
ainda mais o meu discurso, no qual já tive a colaboracão de
quasi todos os colegas.
Já deixei bem acentuadas, Sr. Presidente, as razões da
minha convicção no combater o sistema presidencialista e
no adotar uma fórma que não implique separação de funções, mas, sim, coordenação delas.
O SR PRADO KELLY - Mas a nossa divergência é s6
quanto á fórmula.
O SR. VITOR RUSSOMANO - Não devemos dar varias funções ao mesmo órgão.
O SR. AGAMENON DE MAGALK~S - l~ão só pelas razões expostas, mas a'inda por outras de ordem política eminentemente brasileira, é que devemos caminhar para o regime de opinião, de responsabilidades, integrando o Brasil
nos seus destinos, ..
. O SR. CARLOS REIS - Mas á ação indireta do parlamentarismo devemos preferir a ação direta do presidencialismo.
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O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - ... magnificos,
promissores luminosos. (Muito bem; muito bem. Palmas.
u orador é 'vivamente cumprimentado.)
Durante o discurso do Sr. Agamenon Magalhães, o Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a
cadeira. da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Pacheco de Oliveira, i- Vice-Presidente.
Comparecem mais os Sl!s. :
Mário Caiado, Leandro Pinheiro, Abel Shermont, Lino
Machado, Carlos Reis, Rodt"igues Mo~eira, Agenor Monte,
Valdemal." Falcão, Leão Sampaio, SIlva Leal, Jeo,:á MC?ta.
José de Borba, Ferreira de Sousa, Odon Bezel."l."a, Pel."eIl"a LIra,
Veloso BOl"ges,Irineu Joffily, Souto. Filho,. Arruda l!'alcão,
Luiz CedroSolano da Cunha, MárIO Dommgues, Al"naldo
Bastos, AU8usto Cavalcanti, Osório Borba, Guedes Nogueira,
Marques dos Reis, Clemente Mariani, Magalhães Neto, Al~l."e
do Mascarenhas, Negreiros Falcão, Paulo Filho, ~old SIlva
Rui Santiago, Amaral Peixoto, Leitão da Cunha, NIlo de Alvarenga, Raul Fernandes, César Tinoco, Alipio Costallat, Oscal." Weinschenck, José Eduardo, Fábio Sodré, Buarque Nazareth, Martins Soares, Pedl."o Aleixo, Gabl"Íel Passos, Odilon
Braga, Clement.eMedrado, João Penido, Valdõmiro Magalhães,
Belmiro de Medeiros, José Carlos, Rodrigues Alves, BanQs
Penteado, Jorge Americano, Cincinato Braga, Carlota Queiroz,
Nero de Maeedo, João Vilasboas, Francisco Vilanova, Plínio
Tourinho, Lacerda Pinto, Antonio Jorge, Simões Lopes, MauI."ício Cardoso, Pedro Vergara, Acir Medeiros, Ferreira Neto.
Sebastião de Oliveira, Antônio Rodrigues de Sousa, Augusto
Corsino, Rocha Faria, Oliveira Passos, GastãQ de Brito. (76).
Deixam de comparecer o~ Sl."s. :
Álvaro Maia, Alberto Roselli, Barl."eto Campelo, Antônio
Machado, Prisco Paraíso, Carlos Lindenberg, Miguel Couto,
Pereh:a Carneiro, Melo Franco, Adelio Maciel, Paudiá Calógeras, José Alkmim, Ribeiro Junqueira, Aleixo Paraguassú,
Plí~o Correia de Oliveira,
Teotônio Monteiro de Barros.
MárIo WhatelIy, Zoroastro Gouveia, Antônio Covello, Cardoso de Melo Neto, Francisco Moura, Milton Carvalho Valter Gosling, Roberto Simonsen, Horácio Lafer. (25).
'
.
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar vou levantar a sessão, designando para amanhã a mesma '
ORDEM DO DIA

Trabalho de Comissão.
Vêm á Mesa as emendas ns. 42 a 49.
Está sObre a. Mesa, pelo prazo de 20 dias, para receber
-emendas de iA discussão, o projeto de Constituição (5- dia).
Levanta-se a
nULos.

sessão ás 15 horas e 30 mi-

17a Sessão, em 5 de Dezembro de 1933
Presidencia do Sr. AntõnioCarlos, Presidente

1
A's 14 horas, comparecem os Srs.: Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira,. Cristóvão Barcelos, Tomaz LObo, Ferna!l(les Távora, Clcmentino Lisboa, Waldemar Motta, Alvar:o ~I~la,
Mário Caiado, Luiz Tirelli, Veiga Cabral, Leandro Pmhelro,
Moura Carvalho, Lino Machado, Magalhães. dei Almeida, Costa
Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares, Rodrigues Moreira, 60dofredo Viana, Hugo Napoleão, Xavier de Oliveira,. Silva Leal,
Pontes Vieira, José de Borba, Kerginaldo Cavalcanti, Martins
Véra, Hereetiano Zenayde, Irincu JoffilY, Agamenon de Magalhães, Arruda Falcão, Solano da Cunha, AIde Sampaio, Simões Barbosa, Góes Monteiro, Valente de. Lima, Izidro Vasconcellos, Sampaio Costa, Guedes No~eira, Leandl·o Maciel,
Rod·rigues D6ria,· J. J. Seabra, Marques dos Reis, Magalhães
Neto, Artur Neiva, Alfredo Mascarenhas, Leôncio Galvão, Homero Pires, Aloisio Filho, F·rancisco Rocha, Arnold Silva,
Lauro Passos, Jones Rocha, Henrique Dodsworth, Rui Santiago, Sampaio Correia, Olegário Mariano, João Guimarães,
Acúrcio Tôrres. Buarque Nazaretb, Lemgruber Filho, José
Braz, Martins Soares, Pedro AIeixo, Augusto de Lima, Augusto Viegas, Delfim Moreira, Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, Simão da Cunha, João Beraldo, Furtado de
Menezes, Cristiano Machado, Policarpo Viotti,Daniel de Carvalho, Levindo Coelho, Valdomiro Magalhães, Benedito valadares, Belmi·ro de Medeiros, Celso Machado, Campos do Amaral, Plínio Correia de Oliveira, José Ulpiano, Lacerda Werneck, Morais Leme, Domingos Velasco, José Honoralo, Nero
de Macedo, Generoso Ponce, L~cerda Pinto,· Antônio Jorge,
Idálio Sardemberg, Carlos Maximiliano, Frederico Wolfenbutell, Renato Barbosa, Demétrio Xavier, Vitor Russomano,
Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Ferreira. Neto, Valdemar Reikdal, Francisco Moura,
Antônio Penaforte, João Vitãca, Guilherme PIaster, Martins
e Silva, Augusto Corsino, Mário Ramos, Teixeira Leite, Pedro
.
Rache, Abelardo Marinho. (114).
O Sr. Presidente - A lista de. presenç3, acusa o comparecimento de 114 Srs. Deputados.
Está aberta a sessão.
Comparece o Sr. Ministro Osvaldo Aranha.
O Sr. Fernandes Tavora (20 Secretario) procede á leitura
da Ata da sessão antecedente, que é, sem observações, aprovada.
.
.
O Sr. Presidente -

Passa-se á. leitura do Expediente.
I
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o SI', Thomaz Lobo (1° Secl'efnl'lo) procede á leitura do
seguinte
EXPEDIE?\TE
I:-;OICAÇÃO

Indico que a Mesa da Assembléia submeta ao voto do
plenário a cI'iação de Comissões T~cnil'<ls Accessoras da Comissão de Constituição, ás quais seja atribuída a incumbêncía de estudar e emitir pareceres sóbre assuntos especializado:;, contidos no Projeto de Constituição, de acôrdo com
instruções que lhes forem dadas pelo Presidente da r~ferida
Comissão de Constituição.
Outrosim, indico, mais, que as dit:ls Comissões Acccssoras
sejam organizadas pela Mesa, de comum acôrdo com o Presidente da Comissão de Constituição, em face dos assuntos
qUE: mereçam estudos especializados, sendo seus membros
eleitos pela Assembléia, Dara cuja escolha obedecerá, tão
sómente, á especialização de cada um, ex-vi de trabalhos
publicados ou de notória competência nas respectivas matérias.
Que se atribúa, ainda, a tais CO'1Ilissões o poder de formular questões de orientação geral sôbre suas matérias, e
encaminhá-las, em sintese, depois de tê-las votado por
maioria de seus membros, ao Presidente da Comissão de
Constituil:ão, que lhes dará o conveniente destino.
Sala das Sessões, 4 de Dezembro de 1933. - Xavier de
Oliveira.
Á Comissão de Polícia.
O Sr. Presidente -

Passa-se á

lei~U1':l

do Ex-pedientc.

O Sr. Waldemar Motta (P~'.a ordem) Sr. Presidente,
comunico a V. Ex. e á Assembléia que o nosso colega
Sr. Pereira Carneiro não tem comparecido ás sessões por
cnfêrmo.
O Sr. Presidente - A Casa fica inte~rada.

2
Tem a palavra o Sr. Homero Pires,
inscrito.

primeiro orador

O Sr. Homero Pires - Sr. Presidente, não falãmos aqui
quando queremos, mas quando podemos. Isto porque, dada
a natureza de Assembléia Constituinte, que somos, a afluência 'de oradores nesta tribuna é tal, quo;!, geralmente, quando
a desejamos ocupar, sentimo-la distanciada por uma série
de oradores anteriormente inscritos. Só por êsse motivo me
é dado hoje voltar a êste posto, e num espaco de tempo que
espero seja muito breve, afim de confirmar o que, em sessão
de há poucos dias, disse em resposta a um aparte que me foi
dirigido pelo nobre representante do Estado de Minas Gerais, o Sr. Odilon Braga, uma das figuras mais simpáticas
da Casa, pela sua atividade, pelos seus talentos, pela sua
cultura. (.Vuito bem!), a qual eu já vinha admirando da Camara da antiga República.
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Muito me honra o juízr) de

V. Ex.
O SR. HOMERO PIItBS - No momento, Sr. Presidente,
em que eu aludia á organização da Constituição Alemã, eda

Constituição Au,;lriaca, cujos respecLivos poderes, pelos seus
contexto", emannm do Povo, veiu á baila a velha e renascidaquestão da soberania, que, Live oportunidade de dizer,
vinha dos Grôgos. Neste ponto, o ilustre Deputado 1\1ineit'o,
apontando-me o seu dedo minaz, ...
O SIto ODILON BI\.o\GA - O adjetivo é ruibarbo.,iano.
O SR. 1:ll0~1ERO PIRES - ... teve ensejo ':de IDe dizer
que - por aí eu ia mal, e que estava confundido autarquia
com soberania.
Como naquele caso entre S. Ex. e o Deputado Sr. Leví
Carneiro, estou também de pOsse do segredo do digno üeputado por Minas Gerais. Parece-me que a sua opinião resulta
pura e simples de um livro de JeIlinek ...
O SR. OlllLO:-; BltAGA - Perfeitamente. Foi o autor que
exauriu eSSe assunto.
O SR. HO:\1.ERO PIRoES - Posso afirmar; Sr. Pre:-idente, alegre e contente comigo mesmo, que nem nas minhas modestas lições de professor, nem perante ',esta Assetnbléia, caí em êrro a êste respeito.
Em livros elementares da própria lingua, portuguesa
como no de :'.tarnoco e Sous-u, já vem assinalado 'que os Grêgos, pela sua concepção da vida pública, da mai::; ampl:!.
liberdade, tinham sido, como á outra luz os Romanos, percussores da teoria da soberania popular.
Jellínek, porém, no segundo volume da sua Teoria do
Estado, declara categoricamente que não há conrundir,
tre os Gregos, soberania com autal"quia, - isto é, a propri&dade do Estado de se bastar a si mesmo, sem n.ecessidade
de outra comunidade para realizar o bem comum. ::;úo estas
as palavras de JeIlinek:
I

•

en-

"O caI'áter próprio do Estado, aquele qut' t) distingue de todas as outras espécies de comunidade
humana, é, para Aristóteles, a autarquia. Mas ~sta
nocão antiga não tem nada a·bsolutamente dA comum
eom a noção moderna de soberania. Esta propriedade
de se bastar a si mesma, designa, para a política antiga, a pr0priedade do Estado, em virtude i da qual ·os
esforcos, que iazem 05 homens para se completar mutuamente, chegam, no Estado, a atingir o seu fim da
maneira mais completa. O Estado deve, pois, ser de
tal sorte constituido, que não tenha necessidaJe, segundo a sua própria. natureza. de outra comunidade
que' o complete. Mas não é absolutamente contrário
·á sua essência que êle chegue de fato a depf)ndcr, sob
tal ou qual relação, de outra comunidade. É somente
preciso que haja para êle possibilidade de sllbsistir
independentemente desle Estado superior, que, por
conseguinte, não deve ser uma condicúo necessária da
sua existência. É só para o Estado ideal qu~ Aristóteles exige núo somente a independência iem poder,
mas ainda a independência em alo á face do csli.'allgeiro. E esta independência em ato não tt'm talvez
tanto o seu princípio na essência do Estado - poder
~upremo, como no fato de que é possível êle próprio
VOLUl\:J:E li

-82 satisfazer a todas as suas necessidades. Desta noção
da autarquia não há, por conseguinte, nenhuma cooscquência que tiral' de referência ás relações respectívas dos Estados reais, ou do conteúdo de soberania,
que lhe pertenCll no inter'ior. A autarquia não ó uma
categoria jurídica, mas uma categoria moral. E' a
condição essencial de que depende a l'ealizaçãri do f:m
do Estado, a realização da vida perfeita." (L'Élat
Moderne et IOf!. Droit, 11, Paris, 1913, pags. 73-4. j
Opondo-se, porém, a essa interpretação de Jellínek,
outro notável autor de Direito Público, Adolfo Posada....
O SR.

ODILON BRAGA -

Conheço a opini1i.o de Posada.

O SR. HOMER.O PIRES - .•. sustenta, de acOrdo CDm
o espírito das instituições políticas do povo gl'êgo, de acôrdo
com a construção do Estado de Arislótele;;, que não bá cabimento, absol1.lt:;.mente, para a distinção feita por Jel!ínek.
Eis o que diz Posada:

"Os começos da teoria da soberania política assinalamse em Aristóteles e no corpo clássica do Direito Romano. Na
Política áe Arist6teles se oferecem algumas indicações fundamentais, que hão de integrar a concepção elaborada da
soberania. Em pI'Ímeiro lugar, a noção, - capital na idéia
aristotélica do Estado, e e em virtude da qual êste se runcebe como uma comunidade substantiva. Acha Jellinek aue
a noção antiga da autarquia "não tem nada absolutamente
dP- comum com a noção moderna de soberania. A meu vêr,
a nocão de autál'quia, e a concepção de PaUs como a comunidade humana superior e perfeita, 1;8 ligam a uma das
exigências da soberania real dos Estados, que nas doutrinas
mOdernas alcancam um mais forte relevo: a da comunidade substantiva.. Por outro lado, na. Po!t.tica de Arist6teles
bá toda uma doutrina do poder político. f; essencial para
o filósofo que o Estado se expresse concretamente em uma
Constituição, que determine as magistraturas que hão de
exercer o Poder, e, sobretudo, aquela que há de ter a autoridade suprema. O filósofo opõe a concepção democrática,
em que a multidão é soberana, á oiigárquia. em que a soberania é uma minoria. Mas tanto a uma como a outra é
essencial a idéia de que no Estado f:xisle uma organizacão, para exprimir a ação do poder poHtico, idéia que lie
afirma no desenvolvimento da doutrina das diversas formas de govêrno, a fIue poderiamos chamar definiti1Ja, do!
govêrnos puros, e naquela em que se insinua fortemente adoutrina da soberania do direito, isto é, exigência de que
o poder soberano seja para o bem geral e para tornar a justiça efetiva" (Tratado de Derecho Politico, 2a ed., t. I, vol.
II, Madrid. 1915, pags. 105-6.)
Habituado, porém, Sr. Presidente, a proceder com toda
a conciência nêsses estudos, não me fio exclusivamente nos
expositores; níio me guio tão somente por êles, e, :10 meu
dever de dar da catedra, em síntese, essas teorias, seml>l"~ o faco através dos próprios ql'e as suscitam origináriameul (', porque assim muito mai:l facilmente, mais 1JÍlidamenU', mais seguramente se tem a essência, a súmuh dC5;<ll.:l mesmas teOl'ias. Tenho a fortuna. de trazer para aqui
o própl'Ío Aristóteles, .•
O Su.
tra a tese.

ODILON BRAOA -

Com isso, V. Ex. não demons-
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o SR. HOMERO PIRES - ... cuja figura não será demais lembrar á COUfltiluintrl Republicana •••
O SIl. OOIl,ON EIlAOA - V. Ex. me dá licenca para outro aparte?
O fin. IJOMJmO PlRES ,., me, o grande lcgislaoor
e r-odific'ador da Antiguidade, maior entre os maiores, e
eu,jas !ir;õr's dominam um imrmsQ t.recho de elabora<;ão filosMÍf'a f' pollt,icn.
O SH. OIJlLON BnMiA -

Arisl,otelrlf; não podia sequer tc'r
Os seus tradutores poderão fr-r' lJRado palavra idlinf.ica, roas dl~ conteúdo divr,rso. Sobr~rllnia ri conceito polémico. conceito drl conf.ras/.f!. (, J<:stadr) Grego era totaliLftrir,: sintetiza'\'"a em si o
porll'r' pr,lífico P. o porlp,r relip;:oso. Ora, o conceito rle soherania SlIr'giu na hlarle Média, prer~isamente como r.oJlcIlifo
(Ie e r11I Ir':, ~If', par'a rJislillgllir a supremacia do por]llr láÍl;f)
em far'll rio w,r)pr 1!f'II-,;iastir.o e do irnpério.

a J1orjão do conceito rle soberania.

() sn. J!(,MgnO JlfRES Sr. Presidl:'nLe, f.oda;:: I's,.as
ter)rias Ilr, sOfJ'lrania, dI' divisáo de poderes, I~;::sa;:: cla;::;::jfiCl}lj0 r'.;; rir! fflrmas pol if il'as, (-;::sp;s v:írir.s concei Lo" de C(m;::fit.t1ir;áo, furlo, hisf6rieanll'rlle, f',5lá, em ~p;rmen, TII,S grande;::
hi;::lfrriadllfl';::. filósofos e jurístas ~re~OR e romano;::. fie
sorll' (1'11-, (fllanrlr, di1.l'lrrt r,,,, por p;xemplll, quP; a teoria ela
sohp;ran ia vem dos Grl'ft;(.s, nlio afirrr~tln{)s que ela se apresenta.;;;::", na Grfor,ia la! '1ual hoje n(,,, a f.er()l)s, mas eorno
seu r.r·illdrJÍ(" ;;I~U T.ri rnrlfll ir" .'Hln r'rigem hi;::I,(,riea, indiearla prlf' v:írio;:: hi;::lliriaelllrf~'" f.ral.adisl,as e publiej;::l,a" 1Ip;
lJirl'il.r, "olíl.i('(,. f~ is;;r, que qlll'.rf-rnr,;; clizllr.
(, ~H. (Hjlr,lI~ BRMiA- T)llpr,js (jllP; .Tenillpk p;"lur)r," ri
a;::s 11 11 Ir •. r,,,auriu-o de lal rnan(!ira. qt1f~ ninguern mai;; insi;;le
Tll'ilSa rj(ltilr'ina.
() :-;ft, fl()MF~H() flrkF::-; :'\in~llern talvez mais rlr, flue
Ari.:;I.IiII'II''', na. AnLiguirJarlp, I,p.vp; r:ornpr('p,n.:;ão tiill nítirla,
tão reali;;la ela s(,berania. ~:t ;ma. l'r,[ic it:rl, no Livrn If, GaTJíl.l:lr, TV, f~l~ rJiz expre""arnl'nl.r~:

":\ CrlJ1sli!.llir;>irJ dum f:;;larl0 f a orr,~ni1.ar;ii(I rp;rll! fNJa;; a,:; rn:lgi"fr;)I'lr,,;;, principalrnl'nte da
magi;;tratllra ({IIf> (, ,:;ImlH.ra p. ,;;r.berllna rlp; tllrJII. Por
fr,fl'lo a partp; li GrlVt~rnn ria eirlalle ~ a ílllfhrirj",lf; srjberana; a GrJJ1S I. i til i r;ii r, mp..;rna, ~ rj GnverTlr) ......
O ~R. (mfr.n~ BR.-\f;.\ V. F:x-. rlp,vllria citar Aristofllles no original, Iõm g'J'flgo, e fixar exaf.ament,p- o vaIrl!' rIas
~lIlar

palavra,;; por êlt:l lIi1arJa.~.
O SR. HOMERO PfRF'R - ." .. 1l1lP,ro rjizer que, na" democracia,:;, pOr' eXllmplo. r: O PfJ1;O filie é sfJberano; e. an contrário. na olígárquia. c-; um p.~qllP,no nümero de homllns....
Quem e,:;tuda Direit.o Polít.ico. não fragmentáriament.e,
teoria" ~ doutrinas destacada", ma" todo o seu vasto corpo
conjunt.amentp.. sabe que is"o SA prende á. te0ria das formas
políticas rlo próprio Aristoteles.
Depoi,::, quando .Jellinek e Posada escreveram, apenas se
fundamentaram no tratado da Política.
O SR. ODILO:'l" BnAG.\ - Está aí o caso típico: é autarquia e não soberania.
O SR. HOMERO PIRES - Anos ap6s, em :189'1, foi descoberta num papiro, nas costas de um livro de contas de um
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vendeiro, a Constituição de Atena8, outra obra escrita por
Arístoteles. A este livro não se reportam, nem se poderiam
reportar Jellinek ou Pousada. Com a Sua publicação, da qual
já se fizeram, dentro de pouco tempo, mais de vinle largas
edições, foram por terra grandes e respeitáveis h istoriadores da Grécia, tratadistas de Direito Público e das instituIções ateniênses. Foram todos abalados por essa descoberta
auspiciosa, que transformou de todo em lodo os velhos
Quadros das instiluições políticas d~ Atênas.
No livro citado, traduzido numa das melhores coleções
clássicas atuais da França, com o texto grego em confronlo,
há um capítulo que lrata das reformas, em número de onze.
da Constituição Aleniênse. E aí, quando alúde á última dessas reformas, diz Aristóteles: "A decima primeira reforma
sobreveio depois da volta dos homens de Fileu e Pireu: e
foi depois dela que se chegou ao regime atual, atribuindo-se
sempre os mniores poderes á multidão......
O Sn. ODILON BRAGA - Isso não é soberania.
O sn. HOMERO PIRES - "Porque o Povo SI! tornou senlwr de tudo e tudo foi regulado por decretos e tribunais. em
que o Povo é soberano." (Constilulwn d'Aténes. Ed. Les
Bcllc.ç l~etres. Paris. i 930, pag. 44.)
O Sn. ODILON BRAGA - Não importa a tradução.
O SR. HOMERO PIRES - Submeto, Sr. Presidente, á
leitura dos meu~ colegas que saibam Grego. como o nobre representante de Minas Gerais, o texto autentico da ConslituiCão de Atênas e a sua respectiva versão francêsa: "Ie peuple
€!st souverain".
O Sn. ODILON BRAGA - Si V. Ex. quer argumentar dessa
maneira, não poderia igualmente citar Aristóteles ao referir-se ao seu conceito de democracia. que. como V. Ex.
não ignora, é muito diverso do conceito clássico.
O SR. HOMERO PIRES - Posso, agora, Sr. Presidente,
retirar-me contente comigo mesmo, porque tenho assim deInonstrado e provado que não afirmei uma erronfa á Assembléia. a propósito desta matéria de origens gregas da sobel'ania popular.
O SR. ODn.ON BMGA - De minha parte, trarei também
os meus autores para dar á Assembléia os fundamentos de
Ininha opinião.
O SR. HOMERO PIRES - Era, Sr. Presidente, o que
i!U tinha para dizer. (Jfuito bem! Muito bem! O orador é
cumprimentado. )

o Sr. Vasco de Toledo
Sr. Presidente, Srs. Constituintes! Era intenção minha subir há mai~ 'tempo á tribuna
para exprimir o pensamento verdadeiro da bancada proletária. O programa mínimo que se está organizando, entretanto, não me autorizou a tal.
Hoje, tomo a palavra para uma explicação pessoal.
Como representante legítimo do proletariado brasileiro,
cumpl'c-me fazer, ligeiramente, a apreciação de dois atos
assinados, nos últimos dias. pelo Govêrno Provisório. Quero, com isso. mais uma vez, justificar a orientação que me
tracei na Comissão dos 26.
O primeiro desses utos. extinguindo a taxa ouro, veiu,
Senhores, evidenciar que o Brasil estava sob o regime revolucionário: foi, realmente, a única medida adotada pelo 00-
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a~

vürno eapnz de rcstI'ingil'
\ ambições da plutocracia estranjei "a t1entl'O de nos:.;as frOpteiras. Gomo verdadeiro contl'assenso Slll'gl', POI'/;rn, prn má hora, iniciando, e com infelicidade, () m('~ (~m quo f'sf.amos', fum decreto qlle! ferirá dll
mOl't.n a economia do Povo ~rasilei:·o. O Decreto do Reajustamento ECOI\llmico vciu demonstra,· á Assembléia Constituinte que quanto afinnl'i',Ir>flrantn a Comissão dos 2(;,
sôbm os puntos df~ vista do If.',·OICf.ari,adO, era um" a v,crdade
insofismáVl~I.
,
E', como diss.·, um dos fontl'ass~nsos do rc~imc. Não
acrcrlil o qll(! 11m (;ov/)1'I10 heJ11 i nl,eneionado, qlle h~ tão pOIl?OS dias assinava um dccre~? heneficiando o proletariado,
mdo ao encontro dos anscio$1 da Nacionalidade, lorne essa.
ouLra rll'ovid(~neia, r.onvl~ncirJl1lde estar cumprinffo seu dever
de esf.ar alt~ndClJ(lo fls necessidndes do Pars.
O f-tIL OSVM.rJll AItA!'IH.\
PCçl) Jicrmça para fIar lima
eX}lliclH;iio, CJuanto ás palavr~F de V. Ex, Tanto I) Ill'crl~l/)
que I'(~voga os pagalllf~IILos e~ our/) rllmtro do Brasil. r,omlJ
o do reajm;larnr'nlo f'rollfimiciQ, obedecem no mesmo e~pfri
to e fi ml''''THl finalirlado - r~ajuslar a vida nacional, por
uma "I'(/i!'I riblli(;ão fie Sl'II5 OJ)PS, dfl seus JJrcjurz~ls, atribuindo á I'ollllividaelr~ êsse sacriff~ío. Não posso comprermeler
como ::1.' intcrpmtf} diversam'rljlLe o último dos decretos que,
par~cn-rnl' n. mi~, qlle sou
autor, obedeceu ás mesmas
razoes dI) prlTnClro.
I
O ~H. VASCO DE TOI~r~If>O - :'<51) ponh/) em dúvida.
á btin iIJI.I'nç50 (10 V. Ex.: m~~ permita dizer - é um ponto
de visL.a pessoal - que o neFc,reto de Rt.laJUJ;f.am,enlo Econômico niio alcançará o SIlU fili . E explico a V. Ex:. a minha maneira de ent.end<:lr.
:
O SEl. Cli;-;'UA ~fF;w - ~f'meficia apenas a dois ou Lr{~s
Estados do País; deixa o Ngrte abandonado, rJeJ;amparado;
protege tão s6mente a agricul\tura de S. Paulo, Minas Gerais
(l Rio Or'ande do Hlll. I t1poi'(f.t>8 e protestos.)
O Sn. SIMÕES LOPES
lavoura faz-se em todo o
Brasil.
I·
O Sn. C(;:-iHA MELO - Q~er como solução técnica, quer
como sf}leção, o decreto é infeliz.
Prnl.egc a uma minoria ciJ brasileiros, a meia dúzia de
agricult()rr~s que já tiveram li Iventura de ter crédito, e aos
bancos c enpitalista.'l. que emPrestaram aos mesmos agricultores os S"lIS dinheiros. A agiícultura do Brasil não é s6menf.e a que está devendo. Há uma agricultura que preci3a
ser protegida e, até agora. nida mereceu.
O SR. VASCO DE TOLEr!>o - Protege tão somente a
plulocracia bancária; favorece la. ela única e exclusivam~ntc.
porque eram dívidas que est.ayam como qu~ canceladas. O
decreto não vem, de nenhum IIIPodo, benefICIar o povo.
a SR. VELOSO BORGES - i E' um decreto que vem beneficiar todos aqueles homens, que, no Brasil, são capazes de
trabalhar.
11·.
O SR. VASCO DE TOLEDO - Penso de maneira diferente de V; ~"C. Adema:i.s, os Igovernos não podem dispor ~a
fortuna publIca para fazereqll', presentes de Natal. (Mu'l.to
bem! Palma.s.)
I
.. .
Eu justificaria o decreto, se'I' viesse a título de emprestImo á lavoura. Ninguem encara com mais interesse e patriotismo a vida econômica da Nj8;ljão do que. eu, p/?rque ~em
pre me preocuparam os probi "mas nacionaIS, mUlto maIS do
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que os regionais, c, representando aqui o Brasil e não
facç(je~ polHlcas de Estados, tenho o dlt'eito de falar alto e
bom som.
O SR.. OSVALDO ARANHA - Todos aplaudem as palavras
de V. Ex.

O SR. VASCO DE TOLEDO - Já disse que não vej() no
decreto do Sr. Ministro da Fazenda a intenção de ferir de
morte a economia nacional.
Eu justificaria o decreto, se viesse crear novas estações
de monta nos campos de creação de Mato Grõsso, de Goiaz.
de Sergipe e do Maranhão; abrir novas estradas de comunicação e retirar da primitividade e do abandono em que 'Vivem êsses grandes centros produtores do país, abandono que
tem dado grandes prejuízos á economia nacional.
Sabemos que as fazendas matogrossenses, goianas, PIl1uíenses, maranhenses, estão ~heias, abarrotadas de gado,
mas que não podem levar os seus produtos aos mercados
consumidores.
O SR. ANTÔNIO RODRIGUES - Por falta de estradas.
O SR. VASCO DE TOLEDO - Eu justificaria ainda o
decreto se viesse crear patronatos agrícolas, aducar a. mas~a
para a agricultura afim de que, daquí a 10 ou 20 anos pos~uissêmos, de fato, uma agricultura racional.
O SR. OSVALDO APANHA - Isso não é atribuição minha.
O SR. VASCO DE TOLEDO - Aí, sim, viria de fato,
beneficiar o País.
O SR. OSVALDO ARANHA - Peço licença para um esclarecimento.
Há um f'}nOmeno econômico, regisÚ1do na vida de tod~
os povos, o chamado da hipertrófia das dívidas e que'
na história humana, deu causa ~ Lôdas as grandes convulsões sociais. O que o Govêrno verificou, ap6s longo inqueriw a que procedeu, é que :l lavoura brasileira em geralsem considerar o detalh..., dêste ou daquele Estado .- a. lavoura, na expressão mai~ ampla, que existe em S. Paulo,
dispersa e fácil; que existe, pouco produtiva, no Norte; emquanto no R.io Grande do Su: apenas há a creação de gado.
e não lavoura beneficiada; o Govêrno, dizia eu, verificot'1.
que sõbre a lavoura brasileira - ou melhor, sObre a agrI'cultura na sua expressão total, isto é, sObre tudo aquilo que
se extrái da terra. - sObre toda ess~ atividade brasileira,
pesava o fenômeno chamado de hipertrofia das dívidas. E
pesava de tal forma, que a lavoura brasileira não se podia
libertar. Tôdas as leis sociais de proteção aos homens do
campo, que precisam viver, todas as exjg~ncias de saneamento, todos os reclamos no sentido da montagem de escolas e
de assistência aos lavradores, tudo isso não podia ser atendido, porque as propriedades estavam sob o peso de um capitalismo que, na forma de empresUmo, com ou sem garantia, havia absorvido a atividade dos homens do campo, dos
homens rurais do Brasil. Foi á vista disso que o Govêrno
adotou essa lei que podlt estar errada., porque nós sômos humanos e estamos na vida para acertar e errar, mas que visa
atingir êsse objetivo, que é menas de proteção á lavoura do
que fazer com que os detentores do dinheiro no Brasil compartilhem dos prejuízos aos quais a coletividade brasileira
forçou os lavradores de seu país.
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o SR. CUNHA MELO - Todos nós fazemos justiça a V.
Ex. Reconhecemos as suas boas intenc:ões. Essas promessas,
as novas medidas de que fala V. Ex. podem vir, mas, ainda não estão no tal decreto rIo reajustamento, f:m cuja intCI'[Jl'etar;ão elas não se enconll·am.
O sn. VASOO DE TOLEDO - Não compartilham dos
prejuízos. A Nação Brasileira dá, de mão beLjada, a imporLancia de 500 mil contos de r(.is á plutocracia. bancária, que
não vem, absolutamente, beneficiar a bvollra. (Muito bem.)
A hipertrofia da dívida seria resolvida. com a falencia
civil. A lei jt. prevê. (Apartes).
Compreenderia que o Govêrno laneasse um mpréstimo, por meio de apolices, e efetuasse cmprestimos aos lavradores, a pequenos juros c a prazos longos.
Pergunto a V. Ex.: quem é o Govêrno?
Eí o Povo! (Apartes.)
O Sr. Presidente (fazendo soar os Limpanos) - Atenção I
Peco aos nobres Deputados me auxiliem a manter a órdem,
deixando falar o Sr. Vasco Tol~do, que é quem está com
a palavra.
O SR. VASCO DE TOLEDO - Quem pagará a dívida?
O SR. VELOSO BORGES - V. Ex. é quem p6de responder.
O SR. VASCO DE TOr..EDO - Será o proletariado. que
lerá a vida encarecida.
O SR. VELaRo BORGES - )lesmo bcneficiaõo como vae
ser?
O SR. VASCO DE TOLEDO-O proletariado s6 será
beneficiado quanto tiver o salário mínimo ••.
O Sn. OSVALDO ARANHA - Terá.
O SR. VASCO DE TOLEDO - •.. escolas, educação, profissional, quando for dispensada proteção á sua saúde, á
infancia, á maternidade.
O SR. OSVALDO ARANHA - E terá. Chamo a atenção do
orador para o seguinte: agora, prot.cg!'!mos o lavrador brasileiro, e, depois, poderemos yotM lei!'! em virtude das quais
se estendam ao trabalbador rur3.1 eSB!'!s beneficios, que sou
o primeira a pleitear e estão todo!! consignados no anteprojecto. Pedir a quem não pode dar, eis o que me parece
absurdo.
O SR. VASC~ DE TOLEDO - Reafirmo crer na boa.
vontade do honrado leader da maioria; acredito também que
tenha sido bem intencionado, mas a providência tomada
não atingirá a sua finalidade.
O SR. OSVALDO ARA."iHA - Vai atingir.
O SR. VASCO DE TOLEDO - Quero que fique lançado o
meu protesto, na qualidade de representante do proletáriado brasileiro, e tanto ou mais que qualquer outro, interessado na economia nacional.
O SR. VELOSO BORGES - O nobre orador não p6de ser
mais interessado do que os homens que estão á frente do
trabalho brasileiro.
O SR. VASCO DE TOLEDO - Sou mais interessado, sim,
porque faço parte da massa que compõe tres quartas partes
da população brasileira, atingida pelo decreto. (Palmas.)
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o SR. VELOSO HOROES - V. Ex. póde ser mais interessado pelo bem estar do proletáriado brasileiro do que
aqueles que no momento estão á sua fr'ente ?
O sn. VASOO DE TOLEDO - Não quero (lsmeuçar o
caso.
O SR. VELORO BO/lGES - P6de esmeuçá-lo.
O SR. VASCO DE TOLEDO-Não me inll'ressa; quero
anenas deixar registrado nos Anais da Assembléia ConsLitúinte o protesto pela minha voz, do trabalhador brasileiro,
do qual fiOU legitimo rel're~;cntanLe.
O SR. OSVALDO ARAl';}IA - Se depois desta lei, o Govêrno que está mostrando interesse pela lavoura brasileira,
deixar ao desamparo (J l.1·abalhador rural, então sim, a lei
não atingiu seus ob.iHivos. Mas esta lei é o primeiro passo
no sentido da normalização da vida rural do Brasil, que.
efectivamente. tem vivido no desampaw. e, peor que o lavrador, o trabalhador rural, que é um jéca, senão um pária
dentro do Brasil. Temos o dever de reabilitá-lo e incorporá-Ia á vida social do país. Por isso me baterei, tanto ou
mais do que pela concessão Ol'a feita aos lavradores.
O SR. VASGO DE TOLEDO - Insisto, Sr. Presidente, o
decreto veiu única e exclusivamente beneficiar a plutócracia banl'ária.
O SR. VEr,ORo BORGES - J>lutocrácia entre n6s é pura
ficção.
() SR. VASCO DE TOLEDO - ~sf~, Sr. President~, é o
ponto de vista, que peco seja inserto na ata de nossos trabalhos.
O 81\. VELOSO BORGES - No Brasil nrlO e~isle essa coisa
a que V. Ex. alúde -- plutócracia.
- SR. VASCO DE TOLEDO - Existe, quer estrangeira.
quer brasileira.
Pergunto: Quais os inspiradores do decrelo? (Pausa.)
Passemos, então adiante.
Quero, Sr. Presidente, que o proletáriado brasileiro,
que tem as vistas voltadas para esta Assembléia Constituinte, saibn que, sejam quais forem as congequllncias, eu, individualmente - e acredito e nfirmo que também, os meus
companheiros de hancada - saberemos, cumprindo a finalidade de nosso mandato, defender seus interesses legítimos.
O SR. EOWALD POFl80r,o - E' preciso, porém, que s~
frise: a opinião é pessoal, de V. Ex. (Apoiado" e não
apoiados.)

O SR. VASCO DE TOLEDO - Permita o nobre colega
dizer-lhe: desde que subi á t.ribuna, estou falando em meu
nome pessoal. Não estou preocup~do em falar por A ou
por B. Sou representante dos trabalhadores e ájo de acOrdo com a minha conciência, desapegado de interesses subalternos.
Se minha conciência não ordenasse agir assim, eu não
aceitária o mandato, para não me desempenhar dele. Tenho, para isso, bastante dignidade. Quero que os trabalhares saibam que n6s, aqui, e eu, particularmente, estaremos
de viseira erguida e olhos atentos •..
O SR. OSVALDO ARANHA - Com os nossos aplausos.
O SR: VASCO DE TOLEDO - ... para que os seus interesses seJam Iidimamente defendidos. (lIfuito bem; muito
bem I Palmas. O orador é cumprimentado.)
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o Sr. Alberto Díniz - Sr. Presidente, Srs. Consl.ituintcs.
I'arecerá temeridade que o apagado rr·prl'sp.ntantp do Tc'rrítório elo Acre (Nr1o apoÍfulos) se levante para falar a c:,ta
augusta Assemhléia, ond~ fulguram ·15 grandes expoênll'~ da
cultura nacional.
Somos, pOl'r~m, todos n6s, '1tW aquf nm; achamos rl'lInidos, reprei;entnntes, não de determinadas circunscrições. mas
de todo o país. Cada um de nós tem a lcgilim:l e patriótica
preocupação de contribuir, t1~ntro ele suas possihilidadl'5,
para a grande obra de sua reconstitucionalisação.
Nem todos poderão fazer com igual brilho, com a mei'lma suficiência, mas a nenhum faltaI'á sinccl'idad,\ ao SI' manife!';t.ar sôhre os graves e impOI'tantes assuntos que aqui Sl\rão dehatidos.
Quanto a mim, Srs. Deputados, quero afirmas, aprovcitamlo-me da hora do Bxpediente, df!stinada fi" nO:-5a" nal.urais expani'lões, deixar hllm dMinida a minha al.il.lldl! em
face ao prohh,ma constitnci(mal, dizf!r fIa orienl.ar;ão a que
pretendo ohl'.\decer, quando tiV(~r de decirJ ir a resJlfli to das
queRtões que nqllí forllm (liscutidas.
Pontos há ~(jfm~ os quais tl'.\nho já opinião formaria. Feita nas lições da cxperil~ncia (~ no rmm longo eom~rcio {;om I)S
homens e com a!õ cousas da minha l.err'l. ~ão 1;011, t(Jflavia,
um obstinado, nem acho qlw d(~va f.llr como absolllfnm~nt(l
perfeitos os Jnp,us jui7.oS e as minhas opiniiies. jJrlr isso, é
possivel que venha a modificar () m~u modo de p(~nsar, se
razões mais fortes me c()nvenc(~rl'.\m de que Ci'ltoll laborando
em

{~rro.

Há. tambem, SrJ'l. ConstiLllinf.es, razões de oportnnismo,
que nos levam, muitaR veZI,;;. a abandonar princfpins qlJ(~ nos
eram muito caros e nos vinham orient.ando af.ravl;s da vina.
Lembro-me rifl f.f~!, lido na obra monumental de Taine,
"Origens da França Conternporanea", quão perigosos são os
homEms que, agarrando-se aos seus princípios, não fazem ti.
mínima conceRRiío a circunstancias que OCOI'I'f~m a cada momento e não devflm, sem graves dano;,;, deixar de ReI' al.fmdidas.
Refiria-se ~le a Robespi~rre, ao homem dos princfpios
rígidos e infIexivei3, que, tendo sido sagrado pela Hist/íria
como incorruptivel, não se livrou, mesmo aS!'lim, dos labeuil
(Ia posterir1ade. Confesso. Sr. Presir1enle, 51's. Constituintes.
que, apezar do que se afirma por aí st)hre o descredito em
que tem caído a deroocrácia, eu lhe conl.intlo a ser inteiramente fiel, achando que é dentro d~la que melhor se podem
resolver os temerosos problemas que, nesta hora grave para
o mundo, atormentam a Humanidade.
Serei talvez, um espírito romantico, preso aos meus
ideais de mocidade, quando, ainda estudante, me batia. com
entusiasmo e ardor, pela. libertação dos escravos e, posteriormente, pela proclamação da República. Eu era, então, pela
democrácia e ainda hoje o sou, com instintivo horrot:' pela
tirania, seja qual fór a forma sob que ela se apresente.
Bem sei, Sr. Presidente, que momentos há na vida das
Nações em que a didatura se impõe como necessidade iniludivel, como médída suprema de salvação pública; e assim 5.:
explica o ato de força de Mussoli.ni, apoderando-se do govêrno de sua terra em instante gravíssimo, para salvar a civilísacão em perigo. Cessado, porem, o motivo que a determi-
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nall p cio ~I'r'fo modo a ,im;f,ifir,:l, 11. Sllil proJ()ll~ncão indp,finida
i 11 I (lol'l a "ia 110 Ina is i IIto!I'J'avf'i dos dl1spof.ismos, l1a maiR
odiosa das f il'anias.
'l'pnharllos sl'mpr'p IH'f'SI~llf,ps ;, TIll'rn,',ria, firs. Cnm~!,ir.lIjn
tes, as pala vr'as no/ a "f'is rio g-randf' :';':j mOn nnl iVflr, qllfl1llln
r·I.~I'IIS"" a ditadura qlle Ilw (~I'a nff'f'f'rirlfl. l)plo CfH1l{)'f'RSO I'I~
I" 1'1'

'1/ :

.. ;';f'S. r,1'Kisladl)('f','! No mfllll P )JI n f'm qll'~ passo 1i n I,ongor',·,.;"" " POdl~f' supr"'JJII. ql'" 1Ilf' ,'onfioll,;.;pj:1-m l' lfrif,l' f"Jidlar' /I I'ovo lIm' SI' 11'" lihl')'tarlo rio qllf' li:'" d" rnaiR olli"so I~
IlIais I(~l'l'jvd no 1\1110110: a gUI')'rn com :1 vil'-"'ia d,' Vlllmrho
~- l i dr'spof,jslIlo ron, li minha I'1'1l1'IO~ia, I'roc:rl'''v''i. Srl:, Lp~:i,.;Jado)"~s, I'ssa Il1lf.",·jdad(1 Ipmiv"I, f'Sl:fl. nlJloridarlp ql"~ ioi
o 11'11"1110 d,' Homa."
Niill Olf'110S II/II"avf'1. S)'s. l:ol1sfif.llin/,'C:, ,; a al.il"1I11' do
S)', 1;,'l.lIli" \'af'~as, 'I'Il', ','mlo ass1Jlllido a Dida/,lIra por foJ'(;fl.
.1" IIIII:t r,'vl/llII,;iil/ vito)'j'l;;a " 111111' rnooll'llln d" p:,\r"n(1jol1al
J;'·:..... idad,.. "a I"H a \' jda do I'a :S, Dif.alhlra '11'" \·"m p;{l'.rr"ndn
1'0/11 alll/ er';I,';"il) d.· Inlj'I'llIH~ia, não I'n\l'odl'l) I1l'la RI' pI'rp"f,llnr
I', qlland,) IIIf' 1l:1J"'I'I~1l azado n mnml'nlo, "ll1lvnrOll a :'lnção :í~
1I1'IIaS par'a a j'~l'oJha dO!l Sf'lI!l r·l'pr"sl'nl.anl.l's na r:nn!ll.il,uinfl', na mais J1l11'a da~ f'11'Í('ijec: já proc"sSllllas no Rrnsil.
~r. Prr~sidl·Ill.I', não me nar"cl' ql1e haja nl'Rta Casa llma
voz di~cordalllf', fluanto :[ c'I1lvlmíl1ncia I' necl'ssidnrfl' mp.!lmo
dl~ Illanl~r-sl~ II rl'~illl(l )·I'pr"seol.al.ivo, flI!1' to, na frnsp lanidar dI' nj)llf'rfo Amado "JlJai~ ql1l' 11m dl'tl'rr.linismo hisl.óriCI); mna conl.ing'~IlI~ia ffsica, ~1~n~T:ífica. impp,rntiva. nal.ural
do Brasil", I' 110 f1ual ,..i\ o ~r. norl!:l's de Ml'rleiros a rl'!lnIl.anl.l'
de fal.alidade~ 111' ",'dl'm hisl.órica. J{eoll:rafica (l I'conõmka,
:111;m dl~ i:'l'r a mais s'~KIJI'a l1:aranLia da Imidade nacional.
r:nm as ligl'ir'as II1ndificac,je~ já introduzirias no "ntl'pro.i(~l.o, será o sisl.I·llm flUO' mais CQnv.~m ao Brasil, ünico capaz dl~ atender :ís div"rsas nl'cl'ssidadcH 111' Hlmg llivl'rsa.<;
zona:;.
Ouanl.o no r(l~ime pl'esidl~neial, já não ha a mesma l1nanirnidadfl no modo de p~nsar, I'rnhora lodos acordes p.m afirmar' qlle (~ntrn n6s, WJI' fnUa de parl.idos hem organh;adolJ (I
ri(~ urna lwm IIf!finida I)pinião púhlica, fr'nnsforrnou 11m ditadura do Executivo, qllll Sll SUWlrpoz aos outros pl,deres e OH
dominou,
Não faltem porém, os que, adeptos do r(~gime lle força,
do govêrno de autoridade, como por eufemismo se chama hoje
a Ditadura, não qllerem cp.rceados os roderp.~ do Presidente,
achando m(1~mo que devem ser ampliados, Em extremidade
oposta, colocam-se os que, impressionados com os desmandos do Executivo, os quais levaram o País ao desespero de
uma revolução, voltam-se saudosos para o parlamentarismo
do Imperio. vendo nele a panaceia salvadora. Não se lembram de que de parlamentarismo tivemos apenas um arremedo, como demonstraram Oliveira Viana, Manuel Bomfim
e outros pesquizadores da nossa história, e melhor ainda ()
mostra o sorites célebre de Nanuco: "O Imperador escolhe
livremente os Ministros; o Ministro faz a eleição; a eleição
faz a maioria, E assim vamos vivendo",
O ,sR, AGAMENON DE ,MAGALHÃES Isso lambem se
aplica. ao regime presidencialista, em que o() PresidenLe elege
os Governadores e os Governadores elegem o Congresso,
O SR. ALBERTO DINIZ - O mal é que não tínhamos
eleições, pois estas e::'am viciadas, Sr. Presidente, inclino-me,
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:\.'lill1ntú Jmpor~ntp. '11lf: >,~rt,;(',1l1al'mF:nt~ :rir: ,nt."lr~::l"'a.
n(J momento. ~ I) da I')l"gamzação 'jo ?'1 rJP,l' Jllrl:(',lár~r., <:p. qllP.

r:p.

ocupa o antepro,jeto nama~e('.çãn ~er~eira.
Fui. por- vários anos, :na~3t:'a(10 :1f) Tp.ITH6l':{) 1n Ar.;:"~.
~om vl':ncimentos pagos pelo Gov4r.u, F.·:(~f;~l. 3em qnalquer
;;ubordinacão ao governo ioca!. r:!I1 ,~(JJ)(!ir;(jf';;:;. p01'7,anto, de
desempenhar com a. ma:dma ind(:penrJ~;:cj? ílS ·~p''':7'l .... r:s do
:neu cargo. Tenho consciência de '1 hav~r f.=: i to .
O SR • .\G_~_'\{ENON DE M_-\.G_~.r..R_-':ES - :;ing-:lf::TI 'lerriu melhor â Justica do que V. E::;::.
3F:

O SR, Al..BERTO DmIZ -

~em

todo~ ,)9 :na~i:'lt~os.

porém, gOsavam das mesmas garantias. Mllitl)~. ~m 'ririos
Estados. Viviam sujeitos aos c~fJr:chos p. á..'i imposll;0~ de
políticos menos escrupuLosos,
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Utilizavam-~(! todos os processos, os mais odiosos, para
que os juizes mrmos doceis e que recalcitravam ante as imposiçõcs dos chefes políticos, cedessem na sua resistência.
Um d(~sscs lJ]eio~ era o do reduzir-se o magistrado fi fome,
suspendendo-se-lhes por largos meses os vencimentos.
Era preciso, Senhorcs, que enconLrassemos meio (J4},
amparandO-50 convenientemente os juizos, fazer-se ria justiça UTlJa ['amom respeitável, digna, inacessivel a influências
estranhas.
Parecc-me qU~ o projeto do emincnte jurista, Sr. Artur
Ribeiro, examinou, ventilou bem o assnnto, deixando existir o
regime dual, mas cercando a magistratura de todas as garantias.
Feitas essas consineraçõcs, apenas direi algumas palavras sObre minha atitude, em relação á liderança desta Casa.
Fui dos que '"otaram no SI'. Osvaldo Aranha. c o fiz com
plena conciência de que sua inteligente colahoração nos seria
bastante provf'ilosa. Não votei no SI'. Min istro da Fazenda.
mas, sim, no Sr. Osvaldo Aranha, figura primacial da Revolução. Tendo S. Ex. dado lodos seus esCol'çOS, toda slla energia
á Revolução, arri8cando, at(~, a sua própria vida, não poderia
:::er indiferente aos se\lS nestinos. Sua presença nesta Casa
se justifica. entre os que a vão completar. plasmando-a na
futura Constituição.
O Sn, CC:-;UA VASCOl"CEI.OR - O Sr. Osvaldo Aranha foi
apropria He\"olucão.
O SR. ALBERTO DINI7. - Concluida essa grande ohra,
voHar:i o SI'. Osvaln ú Aranha a ser o Ministro da Fazenda.
e. então, não faltará a cada um ne nós a suficiente independên..ia para a apreciação dos atos em que, como tal. t.enha
colalJOI'ado com o Gon~rno Provisório. (Muito bem; muito

bl?m! () orador é rU7lIprimentndo.)

5

o Sr.

Sampaio Correia -

A AssemlMia, Sr.

Presidente,

Já prestou homenagem, mui merecida, á memória de Serafim

Valandro e de Verissimo de Melo, um e olltro eleHos repl'esenl:mt.es do Povo Brasileiro nesta mf'sma Assf!mhl~ia Consl ituinte. Perooarão, portanto, os meus cO\I'I;n:::, que venha solicitar da Casa um voto, a inserir na ata dos trabalhos da
sessão de hoje. de profundo e justificado pezar de toda a.
Nação Brasileira pela perda irreparável dI'! um homem que,
se ~slives8e vivo a 3 dI' Maio do corrente anno. aqui estaria.
certamente, entre nós, trazido pelo voto unanime da populacão carioca.
Refiro-me, Senhores, ao antigo Deputado e Senador da
República. ex-prefeito desta Capital - DI'. André Gustavo
Paulo de Frontin.
Era minha intenção, - para proporcionar a homenagem
aos altos méritos daquêle inígne cidadão, - fazer um esMço
rápido do que foi a sua vida de intenso e fecundo trabalho.
O adeantado da hora, porém, me não permite desempenhar
de modo completo a missão que a mim mesmo eu havia imposto. Por isso, - porque disponho de cinco minutos de
hora do Expediente, apenas, - limitar-me-ei, para justificar
o voto que ora solicito da Assembléia, á leitura das palavras
por mim conferidas como Presidente do Club de Engenharia,
logo após a morte do notável patrício, ao dar áquela AssociaCão a notícia da irreparavel perda e da dor que então pesava
sõbre toda a engenharia nacional.
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DisilC e11, entiío, SI', Pre1'1irJenlc:
"Para modr'):U'-lhlJ a r~l;íf,lI:J, Qllem <T1J~r que a tanto SP,
nimlalH'f', l.f'r{l dll r~S',lIrJar'-lhr~ o pr~rrjJ. (' o meio (' a l\pnr.a I'tn
f/'](~ vívr~Il, rIlJ tal ar·l.r~ SIJ IJnf.rosanr, r~m íntima f'elal:ão dp, inlm·drlPenrlr~I!f~ia. os principni~ :lf"onf,f'r~íllJf'nl,os do :-;1"11 tempo e
& slJa açfio, Sl'mpr'l~ rnf~r~íca r' sr~mfll"(' I'fi~i('nf.r, A hin~r'afi3
dI) Paulo ri'! 1,'rrmlin, 56 a flfll!"rf1 far.,·,· r'om ,ÍlJsI.r1.a quem
llui1.IJr f)scr(~VI'r' a "iRl.lIría (·onf.f'fllpor'anra do nosso pafs. ol~soie
as mromoravl'is r:nrnpanhas p")a nhoJir:iio, ':m IIl/(' tornou parte,
aUva. aIA os din~ rple pas~am,
Nns rlmnfnios ria f)n~f'nl'al"ia, O1u!r roi no nl"asi! ponlifez
71WX;1I/11S: TIO f]:'(r'r'cfcio do lH'off'sso":lflo. nndr~ rlisdpllIIl,; I~ 1~1l
Icgas SfJmpJ'I~ f) r:Olll;il!rrllra rn pl'i1Tl1l,~. 7/W(fnllS infr'r porr.... :
OI' I'arnpr, :\sprro f) /1111'0 rIa pr,HI il::I, nnrlrl r'm fi OI wn I f'mflO
conquistou pnsir;ii"s r!f] c",..rll incllnf.r'sf.arlll; na ;"Irninistrar;iio
de NnpT'I·1.:lS pú1l1 Íl'as I) privarias, nnrlfl a sIJa i nrl ivífllln) irl:l/lr:
!'oI' n fi ('TJlI)lI, iTlv::l'iavl·lml~ntrl. "r·lo aJ'T'ojo r'a~ ~olllr;jjl','i impI'rlvi!'fa;:; ~ por lIma fmTlar r,alJar,irlarl,~ rlfl trabalho; lia r1jr~r;ão
511TH'rior rJ~ vári:l~ i w;f.jLll iCúf]1':, r,irmUfimu, 011 ~irnplr~~mr:nto
FodaiF, n ql1f', f'om rarin!lo pflllrf) r.omllm. jflmais T1f'~"'1 f'SforCII e ínfrmFO amor; na difícil mis~jjn dr~ !r~Ki~lar, om!l: a sI/a
palavra foi !;~mpl'll nllvírla r,O!H ar,alJlmrmlr, fJr~lo~ SHIl.'l pares,
qllP. I'rnrn rim', mn.iflr'~F hOfTIen~ 111) :;1~11 I.llm!lO; Ilm !.Or!WI o~ rJeptu'larnNll.oF 1'fr1 ql1IJ atllflll Il no~ qllai~ nrr:rr~r,r~I1, r,wnl~rosa
ml'nlf', fi!' fllJ~IIrl'$ rIa 1':1);! inll~liK(~IIf .. ía pO'I.. ~r·iTla, r,'I ;;r'rvir;og
ine;:;l,irn:ívei!'\ rir' i;tJa mp.mftria irn!/I'r;LV"J, f) O;; frll1.II" M.imos
de slla vll;:;l,a I' ;;(,!iI!:l 1",1I1t.1Ira. - )ln,;lr) 11111'. rlr:.;r;l1irlnrla na rn:l.n~irn dI' aprr~seTllal", 1'01'1111 1'" para Il!rl, ll;l ~ínr;l~rirl;,rh~ Ih.'I ';11:1:1
manifl'!'lar;iies, vali:! a Ilss~nr.ia, e não 11 frwma; - Ilm todas
a:; l':por,n1': rl mn l.orln~ 0'\0 tl'.rren();> OI', ação, /'rw1,) rir: FrfJnf.in
foi f;f'rnpr~ "Imlr, rir. Prrmlin: i ncon f'HlrI íVIll. T>rlla :lo fi rmlu;ão
rio ~,r'n<:lmlr·nl.lI, rlllr: f.irnhr:.va p.rn (~xt.l~rnar Ijvrr:ro(~nfJ ... ;;I~rn as
p"ia'l rlll.'! fr'irrnllln'l r,r'T1vp.nf',i r lTlai", II li r.. jámai'l Ihr: r1ef,iv~ram
11:'1 rIIoYinl"nlo'; ~on~il\nl.r''l; irwrtnfundivf]l, pr~l() viSl;flr 10?;íco
ria a rKlInHm f:u;iío, na (fIlaI ninglll~m lo~ava I.. nxr:rll;ar 11m r:l.cllldnin r'Jabnrnr!n rll' má fi:, r,lI um !'Iofi::;ma r,r(Jp(J"if.af1:~mfmtp.
flrl j~lIlar/f); irf(;flTlrIHJrlíVl~I, ainrla, pr:lo inp.~r)~r'ado da. :1.1;5.0.
(Il'nr"a, ('nl~r~j(;a, pf]rUo:l7.. i!(:gllra. dr~'\t..~mf:rosa.
l<: foi
tllrJO j~~r, qll(~ ínflllill, !:L:,grL ~ rJr()fllndam~ntp.,
t'Tn f1l1:lsi lorln.'l (,,.; ar:ont."r.imr:nt.o'l rj(, ,,~ll f.r:m[Jo. ,,~ não
r1ir'l'fllrrlr:nf.f', r:r,rCIr) 1'1lI rllllit,n;; r1r:lr::", :LO mr:r.o;; de modo inr1irr~lo, comI) r~rn rJllf.rr.;;. em q:,~ a sua pal:wr:l. {)11 o seu
c~ons:~1 tio opor! IIno, não raro I h~5 mod i fica .... a fJ ('l1mo P. o
CllJl'SO.
Não foram [Jf)Uf:03 f)" C::l,5f) em que a sua int.p.('veQI;á.o

r",r

foi decisiva.
É qpe sabia \'.~nl:e(' t.),Jf)S os ob,:uicu!f)s. ora conq 1ú::;,fanrJo adl'pt05 pelo seu >;ranlie poder d~ c.) rl vicl;iio; 0['3,
dominando, pela coragem invll!gat', de que tant.a,; v(~?e5 d.~u
provas, os maiores adversários, :l05 quais tr:.d.a.v:l ás vp.1.es
rudemente no ardor da ppleja, em que era incisivo P. percuciente, mas sem[Jre cuidadosf) d~ nü'o mu.re;;.t' ,l <:onknflol'
de ocasião com o gilvu.z inde[~ve! tia. ofensa irnp,'['d\Hí.vd;
ora, ainda, pelo sadio otimisnw. d,~ inabalável ré, co:n que
apl'eciava as nossas clli:;as e a nossa g~ute.
Venceu sempre. por tudo isso.
Mas venceu, SGh!·duc!o. Y('l'que todas a.s suaS '~X(:')IJ,:iv

nais qualidades de illt('lig':-nda ,~ de c:aráf.l~r ,~"t,avam ;:ub,)r-

dinada:'l, na açiio, ao St~U l'x:tr~mado patriot.i;:m.. <~ :,'iU:l.
bondade infinita. bussola,.; qUt:l \.I uOl'lcavatll, iuvu.I';;~yll1-
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mente, no conVIVIO dos amigos, nos altos conselhos da política e no campo dos combates, entre os seus auxiliares e
companheiros de lutas.
Era um brasileiro sinceramente, convencidamenle na4
cionalista. Quasi jacobino. Filho de pais franceses, amando a França, os seus homens e a sua civilização, tendo
herdado mesmo, - como não podia ocultar ao:; seus íntimos, - a ancestral malquerenca do gaulez contra outros
povos do Velho Continente; nem por isso aceitava facilmente, de bom grado, sem maduro e detido exame, a colaboração fios próprios franceses, que aqui aportavam para
o trato de negócios. Contrariava conscientemente, brasileiramente, todas as forr;as atávicas, em cujo c~mpo de ação
formára o seu espírito. Por isso, nos seus empreendimentos pessoais, ou das companhias privadas que dirigiu, ninguem o viu recorrer ao capital internacional, ainda que
viesse da Fr:mca do" seus antepassados. Foi, neste particular, uma excepção no seu meio e DO seu tempo.
Era um bom. Naturalmente bom. Quasi ingenuamente
bom. Nunca prallcou uma maldade; jámais perseguiu o
inimigo que tombára; nunca fez uma ironia. Os seus íntimos não lhe ouviram em tempo algum a mais leve referência pejorativa ao antagonista da vespera, nem mesmo
quando tivesse êste usado as armas indignas da injuria e
da calunia. Nem ouviam, nem se animavam, êles próprios,
a comentar em sua presen<;.a a peleja, de modo ofensivo, ou
simplesmente desairoso, ao adversário eventual do amigo;
é que pesava então, sôbre êles o olhar c.Joce e triste do Mestre, revelador do constrangimento em que se encontrava
aquele que já havia perdoado e já havia esquecido.
Grande e bom brasileiro!
A sua brasilidade ~conciente, sndia, 6timista, confiante,
e a sua bondade extrema, delicada, modesta, fOloam alavancas maiores c mais fortes, ainda, do que o seu talento
invejável, do que o seu preparo pouco comum, do qlle a
sua coragem indomável, do que o seu arrojo inagualável,
do que a sua capacidadp de excepç1io, do que a sua atividade
sem precedentes. Perfumaram-lhe a existência; suavisaram-lhe a morte.
Na cordilheira humana que assinala e caráctcriza o
terreno ainda inculto da nossa evolução, êle foi, por certo,
dos mais altos e sobranceiros cimos: granítico, a desafiar,
impávido, as tempestades, que passaram, sem lhe abalar os
i'undamentos.
Foi, a um tempo, variío de Plutarco e herói de Carlyle."
Era o que tinha a dizelo. (Jluito bem! Muito beml O orador
é abraçado.)

O Sn. PRESiDEZIOTE O Sr. Deputado Sampaio Correia requer se insira na ata de hoje um voto de pesar
pela morte do Sr. DI'. Paulo de Frontin.
Vou submeter ao volo da Assembléia êsse requerimento. Os Srs. Deputados que o aprovam queiram levantar-se. (Pausao)
Foi aprovado.
Está finda a hora destinada ao expediente.
Vai-se passar á Ordem do dia. (Pausa.)
Comparecem mais os Srs. : Cunha Mélo, Alfredo da Mata,
Mário Chermont, Joaquim Magalhães, Abel Chermont, Agenor
Monte, Pires Gaioso, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, Leão
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Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Jeová Mota, Ferreira de Sousa, Odon Bezerra, Pereira Li.ra, Velo~{) Borges, Ba~reto CD:m
pelo, João Alberto, Souto FIlho, LUlz Cedro, MárIO DomlIlgues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti.
José Sá, Umberto Moura, Osório Borba Augusto Leite, Deodato Maia, Clemente Mariani, Arlindo Leoni, Medeiros Neto,
Edgard Sanches, Átila Amaral, Manuel Novais, Gileno Amado, Negreiros Falcão, Paulo Filho, Fernando de Abreu, Amaral Peixoto, Leilão da Cunha, Nilo de Alvarenga, Prado Kelly,
Raul Fernandes, César Tinoco, Alípio CosLallat, Fernando
Magalhães, José Eduardo, (iwyel" de Azevedo, Fábio Sodré,
Cardoso de Mélo, Soares Filho, Bias Fortes, Negrão de Lima,
Gabriel Passos. Mata Machado, José Alkmin, Odilon Braga,
João Penido, Licurgo Leite, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, Alcantara Machado, José Carlos, Rodrigues Alves, Barros PenLcado, Morais Andrade, Vergueiro César, Jorge Americano, Hipólito do Rego, Guarací Silveira, Cíncinato Bragn,
Carlota Queiroz, Abreu Sodré, Almeida Camargo, João Vila~
boas, Alfredo Pacheco, Francisco Vilanova, Plínio Tou.inho,
Simões Lopes, Maurício Cardoso, Anes Dias, João Simplfcio,
Ascanil) Tubino, Argemiro Dorneles, Assiz Brasil, Acir Medeiros, Vasco Toledo, Alberto Surek, Armando Laydner,
Edwald Possolo, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Mário Manhães, Sebastião de Olfveira, Antônio Rodrigucl;
de Souza, MiIlon Carvalho, Ricardo Macnad{), João Pinheiro,
Horácio Lafer, Alexandre Sícfliano Júnior, Euvaldo Lodi,
Pacheco e Silva, Rocha Faria, Oliveira Passos, Ga3tão de Brito, Oliveira Castro, Pinheiro Lima, Leví Carneiro, Morais
Paiva, Nogueira Peniào. (111).
DeIxam de compar~cer os Srs. : Alberto Roselli, Antônio
Machado, Prisco Paraíso, Carlos Lindenberg, Miguel Couto,
Pereira Carneiro, Oscar Weinschenck, Melo Franco, Adélio
Maciel, Pandiá Calógeras, Ribeiro Junqueira, Aleixo Paraguassú, Teotõnio Monteiro de Barros, Mário Whatelly, Zoroastro Gouveia, Anü)nio CovelJo, Cardoso de :\!elo Neto, Gilbert Gabeira, Valter James Gosling, Roberto Simonsen. (20).
ORDEM DO DIA

o Sr. Presidente - Constando a Ordem do dia ele Trabalho de Comissão, vou levantar a sessão, designando para amanhã a mesma
ORDE~t

DO DIA

Trabalho de Comissão.
Vém á Mesa as emendas de nrs. 50 a 56.
Está sÔbre a Mesa, pelo prazo de 20 dias, para receber
emendas de 1iscussão, o Pl'ojecto de Constituil;ão (6° dia) .
Levanta-se
nutos.

a sessão ás 15

horas e 17 mi-

18n Sessão, em 6 de Dezembro de 1933
Presidencia do Sr, Christovão Barcellos, 2° Vice-Pl'esidente

1
A's 1.1 hOI'as. cornpar'/'cem os 8r;;, :
AnWaio Cado,.;. Paellf'co di' Oliveira, r;hr·i.~llí\';l() Barcellos, Thumaz L;'/)o, ClemellLillo Lisboa, Valdcrll;:r ~i'JI la.
~lário Cuiauu, CUllJIU ,\I/'I]u, Luiz TíJ'{·JJi, Yc:g-a CalJl'al. Lt';Uldro Pinheiro, Jou(luiJII Magalllije,.;, :lfugalhiícls d~ AlnH'ida, (;0";La Fel'nandes, Adolpho :-~(Ia"(''';, (;or1ofredo VbJlll'l, Xu\'im' de
Oliveira, Puntes Vil~ira, JI):il; Vieira, José de Bol'!J:l, K(,,';;ioallÍo CavalccnU, ::\ial'Lill:i V('m, Odon BeZe!'1"I, l:IcJ'ceLiallo Zó'llaide, Velivso Ho,'g(';;, Iri!lell Joffily, ,\gamenon ::\lagJ.lhãcs.
Arruda Camul'u, llumberLo ::\1 U l1l'a, Góes ;\{ont.eiiro, Valente d.!
Lima. Izidl'o Vasconcellos, (iuedes .xogllf~in, Leandro :\Iaei(~1.
ltodrigues Dória, Dl'~dato :'.1 a ia, J. J. Seabl':l, ;\1I'c!eiI'Js l"c/o•
.-\I'Lhur :\eivu, K!~ard Sanches, Alfredo ;\fa"cal'cnha,; Lf'lJllcio Galrüo, Homer'o PirlJs, :\Ianoel Xo\'o.i5, Gileno Amado,
~cgrciros Falcão, Francisco Rocha. Laul'O Passos, .Fcl'nando
de Abreu Henrique Dnds,,"ol'tll. Amnrul Peixof.o, Samoaio
Correia, Leilão da Cunha. OlcA.'ário :\larianno, .João (irJÍmari'ies, Prado Relly, Acurcio Tõrl'f>.rs, Fer,l~ll,lJ ,Uagalb:ir'5,
Fabio Sodré, Cardoso de M~llo. Soares Filho. Buarq:u:l ~a
zareLh, Bias Fortes, Augusto de Lima, Gabriei Passos, Augusto Vi~ga~, ~IaUa ~Iachado, Delfim Moreir.l, Odilon lirag:3.
Vieira Marques. Clement.e M::-drado, Raul Sá, 8ill1,o ,I:} Cunlw,
João Beraldo, Furtado de )!cnf>zes, ChrisUano :'lInchado. Policarpo VioUi. Daniel d,. Carvalho, Levindo Coelho, A!eixo
Paraguassu', Valrlomiro MIlgalhãe::. Bp.lmiril de Medf'iro:;, Lycurgo Leite, Celso Machado, ~amfJos do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro de Rezp.nde, Alcantara :'Ilachado, Theot,'mio Monleiro de Barros. José Carlos, H~'pólito do llf1go, José Ulpiano,
Abreu Sodré, Lacerda Werner!" Cardoso 113 :\fello Neto, 'fauricio Cat'doso, João Villasboas, Lacerda Pi~tl), Simõp.s Lope::,
Carlos Maximiliano, Annes Dias, Frederico \VolfendutelI, João
Simplic.io, Renato Barbosa, Demétrio Xavie!', Victor Russomano, Ascanio ubino, Pedro Vergara, Fanfa Rib~s> Argemiro
Dorneles, Assis Brasil, Alberto Diniz, Ferreira Netto, Antônio
Pcnafforte, João Vitáca, Alberto Surek, Armandc Laydner,
Martins e Silva, Ricardo Machado, Augusto Corsino, ,Toão Pinheiro, Horácio Lafer, Mário Ramos, Pacheco) e :3iJva, Gastão
de Brito, Pinheiro Lima, Levi Carneiro, Ab31ardo Marinho,
Morais Paiva. (132).

O Sr. Presidente - A lista de presenca acusa o compa..
recimento de i32 51'S. Deputados.

:Está aberta a sessão.

o Sr, Fernandes Távora (2° Secretário) procede á leiLura
da aLa da :;C~:,fLO antcecdente, a qual é, sem observações, al'['Ovaua.

o Sr,

Presidente -

Passa-fie á leitura úo expediente.

O Sr. Tomáz Lõbo (I" Sef;l'f~lririo) IIcdaru que não há exexpediente a seI' lido.
COlIlparece o Sr. M inistJ'CI Os\\'al;j~ Al'itll li a.
O Sr. Valdemar Mota (l'cla urdem) 81'. PresiuclIl,!,
a V. Ex., tl á t;asa, qU'l o :-:'['. lJl~lJlIl:ltjo Pel'/li)"1
~arneil'u deixa de COll1pal'ccer, á sesl'lfio de IW,k, por moLivo
de moléstia.

(',OmullÍl:o

O Sr, Presidente -

A Assembléia fica inteirada.
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O Sr. Fábio Sodré - Pedi a palavra, Sr. PI'csidl'lI/J',
para I"lXp1iruI' um ul)arte dado POI' mim, no corl''!r <.\0 discuI'sl)
du ~r. Lc"i Cal'l1cil'o, na sessão de sáhado último.
Allt!'s de faz(~-II), IJ(lI'I~rn. "1'';0 a V. Ex. Il á AssemlJl/~ja
nlP IJel'/Iliiam rl'1.Jaler uma assel'çáo mellos jusla do ilust.n!
lJclJlllado pelo Pal'tido I...iiJel·ul <.\0 Rio GI'ande do Sul, SI'.
Carlos :llaxillliliano, qualldo estranbou des~a L!'il.Jl1nu q\l(',
médicos, fmgcnlwÍl'os e fa/'lUaCf!uLicos, se av(!uLurassem a
disclltÜ' c IH'opor textos constitucionais. Médico que sou, não
oU";:1/'ia voltar á tri1Jllll<t, nem manLer-me no exercicio do
mandato que me confiou o eleitorado fluminense do P:u'lido
Rádicat, se me não pudesse justificaI' perante mim mesmo e
<.\ernonstral' á Assemúlt:ia que, os que não siio nem advogu.dos
nem juristas, n6s, os engenheiros, comerciantes, industriais,
jornalistas, farmaceuLicos e médicos, - tanto quanto os
advogados e juristas, podemos colaborar n aobra ';onsLitucional.
O Sn, VICTOR RüSSOMANo - Permita.m.~ V. Ex. um
apat'lc, Somos, anLes de tudo, políticos e, acima da lécnica
constitucional, se acham os interesses políticos do Brasil.
O SR. FABIO SODRÉ - Tem toda razão o nobre colega.
Sei bem que será insignificante a minha colaboração
pessoal, mas por insuficiência de capucidade e cultura, c não
pcl-ª. circumstancia de ser medico em vez d~ hachal'f.l1.
A confecção de uma lei ordinária, maximé de urna lei
constitucional, não é obra jurídica, mas essencialmente política, essencialmente sociologica. A ci(mcia juridica é a ciência das normas de direito; estuda a interpretação e li. aplica..~ão dessas normas e cada vez mais se restringe nesse objetivo
á medida que vai desaparecendo o direito consuetudinário. Não entra no estudo dos fundamentos das normas de
direito e deixa, á ciência poliLica, á socio!ogia, o exame dos
fenomenos sociais que interferem na criação da.s mesmas.
(Muito bem,) Se as leis oI'dinãrias devem obedecer a not'mas
estabelecidas na lei constitucional, na confecção desta última, nos trabalhos que vae executar a Assembléia, nenhuma
norma precisa ser obedecida; ela é obra e'tclusivamcnte poliLica"opra sociologfca e, ainda mais, um aobra de filosophía,
exigindo todo cabedal dos conhecimentos humanos,
A sociologia, 51', Presidente, não se aprende nos cursos
jurídicos, Nestes se adquirem alguns dos elementos necessá-

rios aos estudos dos fenomenos sociais, tais como ali normAl
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,jurídicas, as imltiluiçõcg de direito privado. U:; l'udilnl'nlo~
de economia [lolllica, Tüo irnl)OI'tanll'~ Cjuanlo (':<ll'~ "üo o:'
e!l~rnenLo:; ba:;cados 11 a lo; ei,~nejas exalas: na llIall'nlúl ica. na
mecánica, lia física, na coslllOgl'al"ia, ila gc·ulugia. Illilli:str'adas
pelas escolas politécnicas e mi I itan',.;; tão IrJIplH't'lnlc.:;, o\l
mais importantes ainda, são ü:'; clern':lltus (Illl~ lluS fOI'l\('ce a
biologia, a fisiologia, a analomia, a psicolol;Pl, tlUe nt)~ Imsinam a conhecer a l!alureZôl humana. lJa,...I~ IlssPl1clal ao esLlIllo
dos fcnõnwnos sociab, 1I1!" ;;áu í'enr/l'WIlUS hUll1allOS, elementos êsses aUlIlIil'idus lias raculdadl~s de rnllc!icina,
Mais ainda: nos con1Jeeimentos jurídico!; Ú l)o.~si v.'1 um
relativo autodidatlsHlu. l'uc!l:m 1~lc:-; ::;1'1' adquiridos, pl!la leitura, nas melhores funl.l's, ernquanl.o que os conIIl'C~llllell(.os
das ciências exaLas - tia ma!.l·rnúLiea, da físiea. da IIIC'\',:llIll~a,
bem corno os da biolugia, da !Jsi(~CJICJr;ia, lIüo ~I' adquirl'llI S\.:não com mClSLL'cS e (~lll lalJ<Jl'atúrio,;."
O ~It. VIl.:-rOlt ll'):;l,w;,t,\:-Ou - :-;;i .. (" Il:lwja,~ eXlJl~I'iJlI':IlLaj:;.
O ~ll. FABiO :-;OVIlJo: - :;iio ClClH:Ja."; eXIJ';I'jwcIlLa/,;, nall
se alJl'(;JJ(Jem scnão em curlSOS rcgulares, nas escola,; :.;r)IIl.)l'iores.
L:erLo. :;1'. IJL'Csidl~l1te, I"Ll',t aSetllldt'I'1110S á Hocil:!ol;ía n:io
será IH'CCISO um COl1!H;CjlIIClll'.) llxato, 11111 clJllhmllJlICnl.o 111)1'IlIcllurlzauo uc totlas '~,;sa,; CICIlCHl.';, ClJlllJ':t:IIJ1eulo..; f~SS';:;, 110rem, ilu.lisI)cIlSavcl:S aos IW:rJICUS, au,., ad"llgwJos, aos '~/lgc
1111C11'OS. ::>au nccc:;,..;ÚI'IU.~, Sllll, cunJlcclIwml..),..; gllraJ,~, cU/lIII:cimcntos gcrais quc ua J~urUi)a :;c alÍ'luu'cfJI Ili},:> laeuJfladc,;
ue citmcius e letras, que sc coll1pleLam llOS CU/'so;; de fllo:;ó1'la, uos cursus tle ciclwias llOllllcas c sucw.is, UH!ti ql1l; IH>
~rasl1 Lemos lodos de atlquil'Íl', auluúiuallcuu1CllL:, CUrti fi:;
110SS0S !Jl'úprioti recurso:;.
l"esse lbÚJulho, o que melhor levamos são 0.-; c;uuhccimentos (.lo curso tle Jlutuarudade:;; é o ~lll':;oJ 11·,; humalll(ladl~:;
bem feito. soJúJawellLc felLo; e csse curs.) nãu o fazem apenas os advogados e jurbta:., IUati Oti métilCOti, os c.lgl;nheiros,
os comerciantes, os llldustr1ais, todos os que pretendem uma
~ulturll. geral.
A sociologia, ~r. Presidente, não foi crear;áo dos ad vogados e juristas. X:la foi \)J)ra dos fi I ó:,,.,) fOti , dos qUI; atingiram a tol.áHda<.le dos cunIJeclIlwnLo:; humanos de SU:J. I':llo<:a,
e não dos eS{Jeciall:sta:;. U ltlf.:u!l:;mo alemão filos(,lll;O, que
orientou a sociológia alemã no século pas:;auo, fOI obra de
Kant, de Ficht.e, de Schelling, de Hegel - que mio (;r:.un advogados, senão duutores em teologia e filosofia. Augu.-;to Com te,
o primeiro sistemalisador da sociologia, não em advogado,
mas l'epetidor de matemáticaij ~ de mc<:éÍ.mca na .Escola Polilecnica de Paris. Herbert 5pencel', o reVlijor do posiUvi5mo,
não era advogado, mas engenheiro ferroviario, em Lo:!.dres.
Na sociologia de Wilhelm \\-"undt, conclusão dos dez "",I "IDes
da VotkerpslIclwlogie na sociologia de Wundt é que furam
encontrar os seus fundameutos científicos as doutrwus do
direito de Savigny e Gierck, apoiando-se na realidade da
alma coletiva. Médico foi Franz .Muller-Lyer que tratou a
sociologia encarando-a pelo prisma da evolucáo marxista.
Médico, tambem, foi Franz Oppenheimer, que abordou, ua :;ua.
Socioloflie, um ponto de vista psicológicQ e econômico, em
contraposicão ao pant de vista psiclógíc.:> individualista de
\Vundt.
Comerciante foi Friederich Engels, o colaborador de
Carlos Marxj comerciEUlte, jornalista e político foi, também,
Bet'DsteiD, um dO$ mai:! Dotá\'~is revisores do marxismo.
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MilHar, oficial do exél'cit.o aUl>tríaco, fOI Gustavo na7.enhol'fcr que, na Rua sociologia c nos Lrüs ',r0111111C5 da "\Vesel'
Ul/rl Zweck dcl' PoIHik", desenvolveu as jdéa~; de GllOlplowicz.
O Sa. A0.\;\1 f·;;>; 0:-; M.'\G.-\f"HÃEH - A iiociologia, a filôsofia, todas essas cit:ncias of('rccem (jadc,!>; I) jurista UPI'Uvcita esses dado:; e I.r;i1iuz ;1 nccl'.ssíriade i:oletiva de ol'r/em
geral. E' a t~cnicu. Por isso f~ que se di1. hojC\ que, pal'á sa1)('1' Direito, é pI'('ciso conhecer além do Dirpito.
O SR. FABIO SODltl:; - j.: preciso cOlljll~Cp.r. niio alélo,
mas antes do Direito. A ciéncia jurídica aplica apl'na;; a
culllll'u g-cral, os postulauos da Sociologia.
O SR. C,\RI>OSO DI': l\fELr"o Nwf1'o - Não há nada ant.es do
Dil'eito. O Direito (: \Im f Cllt;m r>, 110 cminclltenlf'nl.e social.
O SR. FABIO SOnBf: - ;';n serinção tia culf.lIra,
O SR. CARDOSO DE 1'IIm"LLo J\'P;T'ro - Y. Ex. está. confundindo Direito com norma juridica.
O SR. FABIO ~eDRl~ - O nohre Dep\lIallo, ent::ío, ni'io
ouviu o inicio do men discurso, qnando disse que. hojt" a
tendência genel'uliz:uhJ " lH)I'a cOllf;itlm'ur-sc a cíência juddica apenas como cí';licia normativa.
O Sn. AOA:-IE:-;O::-; }'ftM;.\I.l1}~mi A norma tem uma
função social.
O SR. VICTOR Russo:'\1ANo - Quem vol a a normn? E' o
Congresso, reprp,sentanle de todo o povo.
e SR. FABIO SODRf.: Sr. Pre~idenl.l', crein haver
ci tado alguns marcos da sociologia, que nüo foram pl:mtados por advogados e juristas, ma;; o foram PO)' médicos,
engenheiros. comerciantes, jornalislas. Há muit.os outros,
de grande importancia, certamente, que o foram por advogados e juristas. Mas, do meu ponto de vista, seria
fastidioso relcmbrá-Ios no momento. Não tem, pois, razão
o nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul. Sr. Carlos Maximiliano. quando quer excluir os médicos, engenheiros e
comerciantes da obra constitucional. Creio que, nesse part.icular, se nivelam todas as profissões. porque em nenhuma especialidade técnica ou cultural se enquacra a obra que
vamos realizar.
O SR. PRADO KELLY - Nesta Casa, não póde ha.ver privilégio de cultura.
O SR. FABIO SODRÉ - Do ponto de vista da cult.ura
geral e sociológica tanto valem a esmeralda do médico, a
safira do engeTlheiro, a t.urquesa do mintar - como o dedo
livre de pedras dos comerciantes, dos industriais e jornalist.as, tanto quanto a pedra vermelha, que o nobre Deputado, representante do ParUdo Liberal do Rio Grande do
Sul, tanto ilustra 6 dignifica.
Sr. Presidente. No seu notável discurso de sábado, o
meu eminente colega e amigo, Sr. Deputado Leví Carneiro.
afirmou que, se o Poder Legislatiyo, na primeira República.
houvesso cumprido o que lhe correspondia, o regime não
teria chegado á sit.uação a que chegou.
Não me conformando com essa asserção, protestei, em
aparte, contra a injustiça que ela encerrava.
Retrucou-me S. Ex., lembrando os escandalos dos reconhecimentos de poderes da Camara dos Deput.ados, como
a me recordar, a mim mesmo, que eu havia sido vítima,
duas vezes , desses escandalos, duas vezes vítima do Poder

te.islaUvo, que ;proourava defender,
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Fixo êsse pequeno episórHo, d~ import.ancia !':ecundMía,
apenas para. caracterizar fi inslJspeicâo da tése que me proponho defender.
A controvtirsia. Sr. Presidente, é devéras inleres!'íante.
não s6 pela oportnnirlnrlc. m;'l!'í rlcla,:;; consccJ1H~ncias prMÍ(':ls
imerliátas que dela pódem advir para a confecção da Carla
Consti tucional ..
Est.ou de inteiro acôrdo. com o 51". D.'putado Lcvi Cn:'neiro. em que o nosso trnb:1.lho terá foI' se basear na. COW'itituição de 1891. Esfon rlc inf.eh'c, ncôrr!o com S. F.x. n{':;sc
particular, não nela excl'.lp.n\~ia des:;e instituto. n:io pe1:ls
va11tagens que dele nos tenham advinon. não pelos p.ovento,>
que possamos dele anfcrir, mas, l':'Ccll1!'íivam r·nte. porque foi
êle que. moldon a vida qne vivemo:; nos último1' qn:lrenta
:111 os, (Mnito 7Jcm). e é para essa vida que temo;; que modelar a nova Constituição.
O S:l.. AGA)rE~O~ DE 1\fAGALH.\F.S - .como subsídio histórico.
O SR. FÁBIO ~ODRÉ - Da maior imporfnrycia. Ali eX:lminados os fpnómenos pnlif.icos. afim nc vCl'ífirm' romo se
comportou o ultimo e1'tatuto que no::; rcl';':! 11, dc~Iuziremos o
que nos convém est.abelecer.
O SR. AGA:\fE~ON MAG.U.HÃES - Êsse é que é o método.
O SR. F..\BTn SODRÉ - eremos rJ(> nr; orienl.ar pi'ln.
Constit.uição rle iR91. pela forma como foi ou não foi aplicana, pela vina const.if.llcional que vivemos. ," I'S1'll análise
é a prpliminar mais impor-fante dos nosso::; trabalhos nest.a
Casa. ('ftluifo bem.)
O SR. ODILON BRAGtl - Precisamos apurar a experiência.
O SR. F'ÁBro SODRÉ - O Sr. Levf Carneiro afirmou,
com vivo!" aplausos de grande parte desta Assembléia. quP.
á subserviência do Poder T.. egisla tivo, dev~mos a falencia do
regime passndo.
O SR. OOILO~ BRAGA - Foi efeito e não causa.
O SR. F ÁBro SODRÉ - Se o Poder Legislat.ivo houvesse cumprido o seu de,'er, não teríamos chegado á situação a que chegámos.
Conlest.o, Sr. Presidente. Contesto com a profunda convicCão de qne se trata de grave êrro; cont.eMo, com t.oda a
vivacidade, porque êsse conceito TJor.!f'rá ler as mais sérias
consequências, na obra que vamos realizar.
O Sn. AGAMENON DE :\L"'GALH.~F.S - O êrro é do sistema.
O Sn. ODILON BRAGA - Não 8 do sistema, é de apreciaCão.
O SR. FÁBIO SODRÉ - Há, lambem, Sr. Presidente.
uma tése correláta da que suslenla o nobre Deputado Leví
Carneiro. e qlle andava em todas as bôcas nos últimos vinte
anos da Republica e era o estribilho dr. ~.oda5 a~ criticas. a tése de que o regime era bom, e OS homens é que nuo prestavam.
Se essa fosse a verdade. poucas e.speranças nos resta·riam de chegar a melhores dia~. (Muito bem.)
O :SR. AGA~tENON DE l\fAGALH.~ES - O êrro, já disse, foi
do sistema.
O SR. ODILON BRAGA - Não foi do sistema.
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A13R.],:U - Foi da grande absol'cão
E' a falência da teoria americana da

SR, FtmNANTlO Dlt

nr~~lrI()nr,Jnllflmo.

divisão rios por!er('!l.

O SIl, FARTO SODRF. ~em hesitar, porém, inverto
prnnMiçáo: "Os homeni'l eram bons, o regime é que não
pl'e!!tava" .
O Sn. PRADO KF.LT,y - I.ambra-se V. Ex. da fráse de
Nilo Peçanha, em Manáus? Era contrária ao que Y. Ex.
diz.
o SR. FÁBIO SODRÉ '- Não sei a que frase alude
V. Ex.
A subserviência do Le~islativo foi a comeouência inevitável. 16~ic;l. foreMJa. necessária. dos dispullitJVOS const.itucionaill de 24 de fevereiro.
O SR.. AOAMF.NON DE MAGAurÃE!;I - Apoiado.
O SR. ODILON BRM~A - N50 apoiado.
O SR. FABIO sonn~ - Copiando o fi~I\t'iTI(l americano.
na orgnnlzacún tio Polier Exerntivo. Oe:; constituintes fie 1890
nrio pnnrll'rnrnm !'omo SI' havia dI' comportar êSl;e executivo
nl1ma fpderncno bl'm di"ersa da federacão americana. numa
federaçüo de poderf'~ rt'lõfrífos nos Estados. de autonomia
smenni'! rl'l n ti\'11 , nllmll f Nl I'r:\l:ão onrle o Presidente da Rf>pt'lhliNl ('rn eomllntinnf (' til' 11m p,xercito eficiênte. com cxtpn~os
e nllmp!'OSOS Sl'l"vlt:os 1'pcj(>rnis· l'spalhndoi; por todo o país.
O ~R. OntLON BRAGA - Bem vê V. Ex. que não houve
c6pill.
O SR. F ADIO SODRE' - Houve c6pia no mecanismo do
~ov~rno: honvp c6pin no estabelecer-se a responsabilidade
no Presidentp na R~pú!Jlica llprmas perante a nação; houve
rõpin em nroo se coni;iderarp-m 05 ministros responsáv€'is:
hon • cópia ('m ge concp-ntrar tocio o poder executivo nas
mãM do Presidpntp na República. nai'! mãos i1P- um 56 homem. n prazCl fixo. irr('rintívpl. quanno mui div~r~ns p.ram
:\5 condir;óes ampricnnas, com autonomia quasi compl~ta dos
Estados.
O SR. FERNA:"Do DE ABREU - Não se p6de estabelecp.t'
paralelo enf.rp- o Brasil e os Estados Unidos. onde o genia da
raça é diferente, assim como a tradit;ão polftica.
O SR. ODILO:" BRAGA - Busque o nobre orador a origem
do mal no regime eleitoral e na insincer idade da sua execução.
O SR. FABIO SODRÉ - Permita a Ass~mbléia que eu
continúe a examinar. o poder do Presidente da República,
diante 00 srlh:positivos da r.omUtnição de 24 de fevereiro.
COm os poderes por ela conferidos ao Executivo, tinham os gúvernanores de Estado!! e oS seus representantes
de adivinhar os pensamentos do Chefe da Nação. Toda a felicich.de dos Estados estava nas mãos 10 PresidE\nte da República. Eavin ele sm' apoiado pelos Estados. ou nelo interesse, justo, de oMer favores federais - portos, estracas de
ferro. açl1dp.s. suhvcnr,ões a ohI'as de assistencia, linhas teJegraficnl':. agências de correios. ou pelo rer.eio da adversidacle política. com o germen sempre vivo da intervencâo e
do estado de sitio.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Isso, por um aquestão de
psicologia geral, porque o homem é o mesmo em toda a
f1.

- iM:parte. Onde hOl.lV~r poder ahsorvente, aí todos mais estarão
escravizados.
O SR. FABrO SODRE' - ... Essa a verdadeira causa da
subserviência do Congresso.
O' SR. FERNANDO DE ABREU - Não p6de exi~tir verdade
de voto onde haja o arbítrio da força.
O SR. FÁBIO SODRE' - Ante o poder do Presidente da
República. só havia duas atitndes po~siveis; 011 a subserviência, a docilidade completa. ou a revolnção. E a revolt1~.ão
não havia de partir do~ pequenos Estndos, mas elos grandes,
como se deu em 1930.
Sr. Presidente. nos primeiros qlladriênim; da Rep(lhlica,
O Poder Executivo foi exercido por homens eelucados na escola parlamentar do Império. Prudente de Morais. Campos
Sales. Rodri~ues Alves -- eram homens que vinham da monarquia. tinham I'rIncação e formação parlamentar.
O SR. CHRIRT6vÃo BA/l.CELLOS - Ei por isso mesmo que
o mal foi crescendo á mediria que nos distanciávamos do
Império.
O SR. ODILON BRAGA - O nohee oranor está completamente íludfdo. porque foi precisamentl' Campos Sales quem.
creando a pol ítica dos governadores, inverte!} o sistêma da
Constituição de 1891.
O SR. FÁBTO SODRE' - Os primeiros Presidentes ci:!.
República funcionaram como Presielentes de Conselho. não
considerando os ministros como méros secretários. simples
a,Íllr1antpc; dp orrlem mais grarlnados. mas cJples aceitancJo a
colahor:H;ão p(etiv:!. como se fnssllm responsáveis. ao menos
co-responsávllis nos atos do Poder Executiv"'.
Veiu dppois o quarIriAnio Hermes. Comecámos. ent"io. a
sent.ir as dplfcias do pl'esidencialismo: jOl';'uet.1' o Presidente
da Repúhlica nas mãos de sE'ns intimos, de seus comensais.
Estahf'lpc'Pll-se a desorrlem por torla a parte; foi o f pmno
das salvar,õps no norte do país. derruhando-se a!=; oligarquins
011 PSf'urIo-nliR"arquia para dest.ruin a rllsistência que Pinheiro Machado havia organizarIo nf, Senado.
SÔbrc essa r~sordem derramou o SI'. 'Vencpslau Braz o
bálsamo de ;;ua cordura e da sua tolerancia, apagando a fogueira que se havia ateado em todo o país e que culminou
no assassínio de Pinheiro Machado.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Infelizmente.
O SR. FABTO SODRE' - Vieram, depois. os quadriênios
verdadeiramente republicanos, exercidos pelas gerac:õe::; republicanas (' vimo!=;. então. em torla sna plenitude, de quanto
poder dispunha o Presidente da República.
O Sn. FERNANDO DE ABREU - Então, não há distinção
entre quaisquer dos presidentes: os efeitos forum sempre os
mesmos.
O SH . FÁBIO SODRE' - Uns exerceram o poder que
lhes facultava a Constituição: outros não o fizeram ... Estabeleceu-se a gangorra política; São Paulo-Minas Gerais.
Ora São Paulo; ora Minas.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃBS - Essa, a realidade.
O SR . FÁBIO SODRE' - Os dois grandes Estados. que
tinham enormes patrimônios a defender, compreenderam
bem o perigo de deixar a presidência da República - com o
enorme poder que possuía - nas mãos de outrem. Falou-se,

- iMaté, no famoso acôrdo de Ouro Fino, que. se não existiu,
t.ornou-se a realidade, foi a evidência. Não culpo nem Os
paulistas, nem oS mineiros. Era justa a npreensão e justo o
movimento de defesa.
Não po~so me esauecer d~ tragédia de meu E"fado. Não
nodpria, nem que o porfia~se. porque, dia por dia. quando
lhe vejo ns conseouência" de"oladorns. "into mai" vivo o sentimento amargo tio remorso. Remorso. sim. Si'. Presidentf'.
poi~ d6i-me a conciência ter contrihuido. na hllmild:lde de
minhas f()r~as, p~l'a a rufna, para a fall\1fcin elo mPll Estado.
c::~ não nos tivé~semos oposto á candidatura Bernardes,
!"erí:.;do" hoje. talvez. a unidade mais pr6sppra e mais feliz da Federação. DlIsde a sábia lei 'Venceslnu Braz. Unhamos eleiçõe~ verdadeiras, possuíamos poderes democraticamente constituídos.
O SR. CHRISTOVÃO BARCELLOS - Um gesto tão bonito e,
no entanto, V. Ex. dêle se arrepende!
O SR. FÁBIO SODRÉ - Tínhamos. Sr. Presidente. 01'tamentos eqüilibrados. com uma dívida externa insignificante dr, 45.000 confos. a juros de 5%. Éramos felizes.
O SR. OD!!.ON BRAGA - Resta l'aber como poderão depÔr, neste caso, aqueles que não pensavam ('orno os homens
feli7.es. nessa ocasião. V. Ex. diz que havia verdade eleitoral. Custa crêr que houvesse.
O SR. FÁBIO SODRÉ - Porque DOS opuzemos á candidatura Bernarties. entraram, de botas e espora. pelo nosso
território: depuzeram o Presidente do Estado. que já era
naquela época. se mais o é hoje, um dos maiores valores
culturais do Brasil.
O SR. OOILOX BRAGA - Muito bem. E isso com agravo
da Con"tituição de 1891. oue não permitia tais atos.
O SR. FABIO SODR~ - Não contentes com isso. dissolveram a Assembléia Legislativa. que funcionava havia
mais de um ano. e da qual tinha eu a honra de fazer parte.
As"embléia reconhecida por todos os podere!'; federais.
Como "p não bnsfM!'iP. á sêdf' lia vingança. depu7. pram tocios
o~ pref~it.os. dissolveram todas as Camaras municipais. que
funcionavam havia mais de ano, exerc~ndo todos os atos de
soberania.
Era prccis.). Sr. Pres ídente, segundo a voz corrente.
arrancar o nilismo pelas raízes. e o nilismo. o nosso velho
e glorioso partido, era todo o Estado d(\ Rio de Janeiro.
O SR. CRHISTOVÃO BARCELLOS Nessa época, realmente. I'e;',resentava.
O SR . FÁBIO SODR:~ - Tenho remorsos, Sr. Presidente, tie haver contribuido para essa tragédia.
O SR. ACúRCro TÔRREs - Não há mais razão para essa
crítica aG Sr. Arthur Bcrnardes nem ao seu govêrno. norque.
como deve saber V. Ex .. o Sr. ArLhur Rernal'des tanto procurou combater êsses erros, que, mais tarde. se tornou 1'e
volucionário.
O SR . FÁBIO SODRÉ - Não estou fazendo critica pessoaI; estou fazendo critica histórica. subsídio que me parece
o mais ra7.0ável á confecção da obra constitucional. (Muito
bem.) Embora esteja hoje na mesma corrente revolucionária do Sr. Arthur Bernarf.es. não lhe posso desconhecel' OS
erros: erros que não atribúo ao Sr. ATtht1l' Bernardes, mas
ao regime, aos poderes que lhe deram.
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o SR. ODILON BRAGA - Não apoiado; o regime não permitia tal.
O SR. FÁBIO SODRÉ - Trnho remorsos. Sr. Presidenlp., de haver contribuído pa,·" n falência elo meu Estado.
O SR. ACÚRCIO TORRES - Fala-sp" a toda hOI'a. na
~llhserviência elo Congr(>~<:o. ~(>Trl.
f'nfref:tnto. ~e aludir' á
falência dos homens. A f:tli'n('ia não é rio reg-ime. mas dos
homens. Tenhamos a Mragem elP, no~sas atitudes. (Trocam-se outros

ap(lrte,~.)

O Sr. Presidente (Fazendo soar os tímpanos) -

Atenção!
O SR. FABIO SODRÉ - Peço aos nobres Deputados
qlle me permitam concluir.
Sr. Presidente, se a Assembléia. na nova Carta Constitucional, mantiver os podl'res atribufdos ao President.e da
Repôblica pela Cart.a de 1891. prometo aos fluminenses que
jámais votarei contra o Presinent(' da República!
O SR. AG.... MENON MAGALH:\ES - V. Ex. permita interromp~-10 para uma elucidação hi:d6rica?
Como se norfou
o Podi'lr .Judiciário. (\ Supremo Tribunal. na questão do Estado do Rio? (Cruzam-se numerosos apartes.)
UM SR. DEPUTADO - Temos o direito de ouvir o
orador.
O Sr. Presidente - A Mesa cumpre o seu dever. reclamando atencão. Faço um apêl0 aos nobres Deputados para
que me auxiliem a manter a ordem na Assembléia, nermifindo aos oradores desenvclv~r as suas considerações. O
Regimento faculta que. na hora do expediente ~ na oroem
do dia, se inscrevam outros oradores, e que cada qual se
manifeste por sua vez.
O SR. FÁBIO SODRÉ - (Continuando) - Sr. Presidente, se a nova Constituil}ão, quI" vamos votar. não restringir os poderes do Presidente da República. não com a cria~ão de um Conselho Supremo, que seria dominado como o
foi o Conln'esso Nacional e como já vinha sendo o Supremo
Tribunal Ferleral, mas pela divisão da responsabilidade. pela
coparf.icipação efetiva e responsável dos ministros no poder
c-:'\:ecutivo; se assim não 1'esolvf'l' a Assembléia, promp,to aos
fluminenses que serüi dócil a todos os desejos 00 Presidenff~
na República, para que não se repita a tragédia no meu
Estado.
O SR. CRISTOVÃO BARCELLOS - Não apoiado.
O SR. ViCTOR RUSSOMA:"O - Que propósitos céticos!
Prometo aos fluminenses,
O SR. FABIO SODRÉ Sr. Presidente, que !'aberei recalcar os mellS impulsos de
civismo. oe; meus csntim"ntos ele independência, afim (~l que,
aqu('la tI·agpdia. não mais Sp r-cnove. Bendigo os })epuf.arl·)s.
representantes de outros Estados. que, em circnnstancias
semelhantes, souberam, - alta sabedoria - souberam ser
subservientes.
O SR. PRADO KELLY - Rm;ta saber se p.ste será o conceito que os fluminenses têm do mandato político.
O SR. FABIO SODRÉ - R~ a Assembléia não restringir, eficazmente, os podel'cs do Presidente da República, pu
prometo aos fluminenses que beberei, gota a gota, até a úI-
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Lima, o mílíce llmar'g'O ria ~:nr!i>lervii'ncia. para garantir a felicidade da minha f.ert':L e da minha gente. (Mu.ito bem;
m.u.ito ',r.m, O

orador

I:

r:n711'{JrinlJ:ntado c abrar;nrio.)

o Sr. Morais Paiva - f:\r. Prl'~identp" Srs. Conilf.itllinf.l's.
Nnnca (. tarde pa.ra SI' pfpf'tnr llma homenagem. Esf.ou
convrnrido di) l1ue inlerpfi)fo, nesfl' momento, o srntir unaniml' do povo hrasileiro.
J)f';;rfe I1nl'. nl'~fl' pnlncío. no"
rl'l1nimM. ngnnrdl'i qlll1
um dos '·ull.os prel'minl'nfl'~ (jl';;fa Assrmhléia, dM hahitllar!ns ans lorneios da oratória I' aos arrohos da eloCll1i!ncin.,
I'.omparecl'ssl" :1 I'~fa frilmna. com hrilho - qne não possno
- para realir.ar I'~te prl'ilo dI" g:r':1firifio P. jm:Lif.:a.
AhsorvidM, porém. por alfas cogitações - que o moml'nfo nacional jusfifica - ol'ram lll~ar :i ril'!';mesurada
o11sania (lI' minhn prrsl'nca nrrlli para falar sôhre () gênio,
qne foi Albl'rfo ~:mfns DnmonL Homl'm rle trabalho, trazioo a f>sfe cen~l'ulo pl'los yofo~ dI' mellS companh('iros rle
classe, sinfo-mr ri 'Vonfaoe PTI) homl'nagpar qupm, em vida.
sohrl'pnjou-sl' a si mp5mo. no trahalhn.
~:mIM 1>llmont foi nm nos maiorf's ohreiros rla hnmanirlarlp. tornanrlo-se, porfanto, 11m rlaOll/'IO's "contemporaneos rlo fufuro" n Cl\:e aluoe :'Ilmp. rlr 8tael.
LonlZ'l" de Slla J;1"ancll' p:'ih'ia - qllO' o I'sCluecia - amparario prlos hracos hMpilnll'irns na Franl:a - qt1~ o eRtimlllnva - oO'monstroll an mnndo. maiR lIma yez. a pofp.ncialiriarll' criarlom I' ml'ntal ria ral'a laUna. ~l1inrl:mrlo, aos
e!':pnCM nlp I'nfi'io im·jol~v(\i!':. nn~ aza!': I'!':fahilizarlas f,p !':PU
estllpl'nno im'l'nln. o nomp, do nl'nsil.
A~sim, nfio nos rll'vp,mo!': O'5fl11l'l'l'r, como l/'mhraya Rl1i
Rarhosa - olltro gol'nin ria raca - (lne. (1\lnnrio a pátria
pprde um hom~m rlp O'l~i~ão. 11m rll\~!':ps filhns I'llÍO lugar
niio se ~llnr(> nn Inrl'irn rir. mãl' I'omnm. h:i O'm carla rplllla
1l11m:mn. I'nl1'p O!' rompall·iol:ts. 11m:! fibra. ql1l' esfala. 11m
mimísl'lIlo vaso, flllt:J 51' romnl' I' s:1l1r,'ra, como se a rlôr 11011VI'S!,:(\ rlc ter uma exprl's~fio rlilaCl'l'ante em cada molécllla
viva!
Snntos Dnmonf niio morr''''l porOlll' etl'rnizoll-sl' ('m
viria! 81'11 nNll1pnO I'orpo rll'sallarl'~ell rlenlro no ~ein ahenI'oarlo rla t.l'rra náfria. mas !,:I'II nClTnp permanecerá indelt~vl'l
rll'nfro nas l'IH i1:l;; naJa'inas rla Hisfória.
A pslrnflll'a ffsira rlo ~I'nio fi ('a , rl'almente. a fertilizar
o golo. tal romo a rins <"mIe!': vllk:lr'ps, mas o sen lllo1pfrit.o
cvola-!':I'. pl'lns s{oculos, para fertilizar o cél'l'bl'o das gerações nrnvindouras.
Cumpre. conseQllenteml'ntp,. ao Esf.r.rlo. a qne perf.encen, pernl'fnar-lhe também a forma. I'm prar:a púhlica, para
ClllP. emhora na frieza do hronze, f!la seja ll'mbr'arla e venerada. para todo o sempre.
Assim, 8r. Prp,siflente. rl'ClUpir'o: 10 - Que SI" lance em
at.a um voto rle profundo pesar pelo desaparecimento rio
notável brsaileiro. 20 - Qllfl a Assl'mhléia, por intermédio
da ME'sa. sugira ao Govt'\rno a (01)Vl'nil~ncia de providências
imediatas, para a erec:ão de \Im rnonl1mento, nesta Ca.pital,
que pel'!)C!.uc a perMnalidacle e a Jl'16ria de Santos Dumonl.
Alma g-rande e hoa. esnfrifo fnlgl1ranfe-que as bençãos
da humanidade recaiam l'=ôbre a tua metnória e que Deus, o
grande Deus, permita que possas contemplar do ..~dto, a har-
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morlÍa reinando ~nt,re as Naçõel' ~ que as missivas de cordialiciadfl ent.re os hom(mi'i, sejam o lastro do teu engenllo
feliz.
Era o que tinha 11. rlizl"r. (Mw'tn hem; nmito bem. O
nrfUlnr é Cnm7)rimentadn.)
O Sr. PreRidente - O RI'. Dllrmfado Morai!'! Paiva I'ef(ller
insira. na ala dn srl-'siio dI' ho';". 11m voto de ppsar nela
morte rle R:mlos Dllmont: e reflner. tamh(im, que a Me"a
na Assl'mhlfoia sl1g'ira no r,nV;'rnn p"()virJ(~nr,jns no sf'mtido
da f'rl"0fio dI' 11m monllmenfo a r~ssp i1l1SI.I·I~ hrasilf'il'o.
VOll ptll' a '\'0105 {\ss(> reqllCrimf'T1l.o.
Os Rr". flue o aprovam, qlleiT'am levantar-se. (Pansa.)
Foi aprovado.

SI'

O Sr. Mário Ramos (Movimr.n'fo àe atenção)
RI'. Prl'5iril'nt~, mell I)h,jectivl). vinrlo fl fl'Íhllnn. ~ fazer
aljl"nnil ~omr'nt(,rios s',hr,. os arlijl"ns 7°. H (> 1fj rio antflP)·ojf'r.lo. nJ·f iR'os q\Jl' Sfl rd(>rl'm n r1"Il'l'minnr'",s servir;og
que o nntl"pl'ojelo avora f,in .~ÍJm(!TItp. para a Unifjn. c quanto
aos arf igos H e 15. rl'f"r"m-sr~ á divisiio rlfl trihnf ar;1ío f'n11''' a TTnifjn ,. os Estarlos. Enlrf'tnnfo. :mlf\s ri,.. pnfra1' i1ir"f nmenfe nf'ssf'S rftnirlos cn!nenf ário,; "fihrl' mn! foria ,.~I.1'j
t.nmrml.e do nnf.r·projf'to consl.illll'ionn1. 1'1Imprirf'i 11m rj,..vllr
fazennn rl'f"r('nria :l. q1Jl'sfiío frio dcoatida e fanf~s v.~7.I'';
~.razirla n "sll' nll'náT·io. rplr,l.iva ao qllr> i'(~ chama, g'p.ra\menf 1': ai' L"i~ ~nriais.
MI'\J d"sl'jo. nl'<;Sp. ponfo rl':>frifo fo 11'mhrnr qllP. "'~'lns I('Í;;
!'l(J(~ini~. q1J1' chnm:l'rel. nnlr·~. r.,..i'l (Ie Rnll" ..'1rier1nrlp. h1Jmnna,
111 H' v~m semIn ff'ilas. nrnmll1!:rnnns.
pn~fns
"'rn 1'X'1'('11r;iío
rlf';:r1" 1P2~. fivf"rnm. f'ntrrtnnfn. 11m imT)1)\so notr.w~l. ('nn"t.if1)inrlo nm;5P tril\nin 11m:!. oh1'a fi" <;i !nf':;mn rp(~omrmrl:h?-1.
oevirJo n "o!n1Jn!'~I';;n . .il1~:fa ,. h~r·rn'ir'irn. do "minr-ntf' r:h,..rl'!
no (1ovllrnn Provis(,rio. I'flm <;"1)<; illl S !rf\;; mif'i~tro:;. o ardoroso pnlff.i~o f> tn!(mfn:>'l hrn:;ilf"jrn. :-:r. LirJrlrl!fo r:t;!nr. I"! o
niín mpnns illlstre jnri"ta P, rlp.r1icado rinc;rranrll'nse, Rr. Pedro
Rnlgllrlo.
011vi aq1Ji qllf'. I'~fns l!"i;:;. f"ram 11m fanfo rI"'l'l)ra+''':n s •
Tl"!nrlo rlnrln n minhn nel111enn l'ol:lhn1'nciío ri. allrl1mn s rjpla;::.
011 pf'lo menns. prl'starIo ns~isfr'ncin fis mnis rf'l"vnntl's. rJp<:rle
1fl2:l. ntrav~s do Consl'lho X:H'i0nal rio Trnhalhn. rll1l"r,) pI'pst:lr 11m tesfemnniJo i1p .illsfir:a: f':>sas lei;: niín :>6 n:in "iín dl'I'orafivai'. como m1Jitas (1,..I:l.s esfrto I'm plf\nn I'fil'il~r.~ia. proc111zindo nroff('no<; re<:I11f:lr1o~.
O SR. FER:-:.o\:sno DE AnRET: - Estiio. apenas. limitada>!
a diversns classes.
O 8R. ~.f..{Rro RA),fOS - Y. E~. tem rnzão TIn <;/'l) aparte.
no Qlll" concl'rne ao opcrf'tn 51)hrp r.nixns ri" .\po;:pnlnrlnria<; e
Pensões.
O RR. FF.R:-:.\:sno DE .\nREr· - C':omn a lerrislar:iin 50cinl
niío nl'lrlf' ler limitE'!'. 1"11 n f'xPl"lltpi ('nm tnl I':lr:ít"r. Tnrln
privilpg'io, por ft.rc:n. ímpflrfo1 ":"1 (TIlPm qn"" ql1f' SI' j:1 qllP Mp.
rp~ponrla. e uma vez que seja limit::ldo. cnn;;titul:' iniql1idade
social.
O RR. M.\RTO RAMOR - Repito. V. Ex. tem rn7.iin em
seu aparte em relação ;i Ipi (IUe f.t·:~:a das Caixas de Aposen-

tadorias e Pensões, porque essa lei não poude ter até agora,
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a extensão que devia ter. Mas o defeito não está, pr6prfa w
mente, no insf.rumenfo~ da lei, mas, sim, nas dificnldades
naf.nrais d~ sna ftpliraciío. vj~to qt1~ é uma lei econômica e
(Iue depende de rliversos fatores, que precisam ser coordenados pnra cada caso.
Estou certo - P. eu mesmo tI~nho essa opinião - de
('lUf>. com o f.pmno. (' 11m lrrnno on" niio scrá longo. a lei das
Caixas rir Aposentarlol'ina ~ P~nsões esL1rá. como é rll'l absoIlJfa jns! i(:a, extcndirla a ! orlas as classes, vencidos os
obices naturais á ~ua execução.
O fo::fI. VERGUEmO CÉS.\R - I:;to já se vem verificando
de!"de f p,~:l.
O fo::R. MÁRTO RAMO!=; - Dizia eu, pois, que a obra do
Mini~tério do Trahalho, no que concerne ás leis sociais. pode
ser mencionada rapirJamenfp e que se manifesta brilhante
!lO f:!'U forio ~ nns suas finaJirlar](>s.
Assim n 11'/ ri/' férias, de de7.f'mbro de 1925; a lei de Acident.es de Trab~l1lO; o decreto 21.175. de 5 de março, instituinno a Cart,pir:: Profi~~ional: decrpto 21.364. ne 4 de maio
!ie 19~2. regulando o horário 00 trabalho industrial; decreto
22.033. OP 29 de outubro o€' 1932. re~ulando o horário do
trahalho no comércio: o~ decretos divprso~. regulando o trabalho em farmácias. barhearia~. panificélcóes e outros ramos
ne atividaof'; o d(~creto 21.417. regulando as condicões do
trabalho da~ mulheres n()~ estahelecimentos industriais e
com<,rcin/<:: () decrpto 22.0.12. Of' 3 OI' novemhro. estabelecendo a conell<;ão elo t.rabalho nos menores na indústria; o deCl'Pt() 21.7(,1. de 23 de n,=,o~to ele 1932. instiLlindo convencões ~ôhrf' o trabaJh() coletivo; o rlecreto 21.396. de 12 de
maio (jl' 1932. inst.itllintio ri!'> comis:::õf>s mixtas de conciliaCão; o Oprreto 21.690. de 1 de a::rosto de 1932. criando a Inspétoria Rpg'jon~1. Finalmente. Srs .. at~ mesmo esta representação especffir.a tias clas~es ('ulturai~ e trabalhistas, por
int.ermédio de cuja reor€'spnf.ac:;;o eu aqui estou. trazido pelo
voto dos ~I·'::. ~I)mer(',iantps e industriais, votanoo em s('nso
alto r/pIos oele~arlO!'> eleitores. teve no d('('r~to 22.653. de 20 de
abri!. o cllmp['iml"nfo ao artigo H2 do Código Eleitoral.
Senhores Constituintes: tonas essn~ leis mencionei,
ligcÍl·amf'nte. para lf'mh]·ar. appnas, quanto tf'm sido extensa
E, profunda a aeão 00 ;\finistprio dI) Trabalho. e fpcunda sua
tarefa ('m relação :\5 leis sociais. !\Il'nciono isso com pl'a7.er.
pois tl'ndo em granrJe f'slima a escola solirlarista manifei'tarja nesgas leis de solidm'ipdnde humana. lpis aqui no Brasil
que foram resultado de um trabalho h~rmf)nico do Egf.nrto.
õo empregador e do em!1rf'gaoo. unirlos por um ml'~mo ideal
rio hem comum e do desenvolvimento das forcas vivas da
Nae,:iio,
Entre tooo~ ôs:;es decretos hf'T"!1fase.ios nestacarei como
õe maior h(>~lefício. desc!p I) ini('jnl. o d{~ E~oi Chav(>!ol c, por
isso. bf>m comrweendo qtlP o J1obr~ colega, ~r. Df'put.aclo
:Fernando de Abreu, reclame a pxfensiio dl'sse rlpcreto
n. 20.455 a tonas as afividnrlcs. Nf'n!lllma é de tão grande
messe de benefícios, nenhuma U'm apresentado, no campo
elas realiclades, tantas conquistns c tantos re:mItadM, como a
que instituiu as Caix:ls de Aposentadorias e Pensões e que
principiou p<'la Caixa dos Ferro-Vj;~rios, depois Portuário",
efc. e foi se estenclendo a diversas emrlresas de serviços públicos, vencendo aqui e acolá (~ificuldadcs. para chegarmos
como acontece. a uma elas realizações mais aplaudidus da
nossa legislação trabalhista. (Muito bem,)
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Quero vos daI' lima i(j(!a sucinta ela í:iua eficácia, Quando
deixei a Prc;;idêuGia do CUllselho Naciunal elu '!'L'abalho, por
terminação de mandato, 1101' não Jlodt!I' daI' cumprimento
ao vuto da reelcil;üo, pela tCl"l:ciru VP";, do:; meus prczadus
coleguí:i de COIlí:ielilO, manuei fechar um aiJalnl;o pal'a bem
conhecer da si t 1I:tc; ii o na<.jl1cl~ cx.cI'ciciu, 1'.: alguns algarismos dêste balant;.1) mostram fi lUllcioliUnlp.nto, a realidade
da Lei. A::. reCl'ltas das caixas, paI" diversas vpl'!)US, que n(ir...
vou enumerar, para nüo cansar a pacíéncia dl~ VV. Exs.,
atingiram a n~. c;:;:; :UOúi,,; Daquele ano, (j(~ 1\.1:';2, no balanço final. E a sua despesa, a 50 .!j9::i :!:J9;~$. For'um distribuidos benefícios regulamenLare::; e lJügas aposentadorias
ordinárias, nu valor de ~1.. 755 :000$. Aposentadorias por invalidez, r,. 4(j9 :0008. PeDsües e herdeiro::;, (j. 07~ :oooe. Seryj\iOS médicos, 4.917 :000$. Serviços hospitalares
.
1. 460 :0008. ::::>el'\"iços farlllacelltico:;, 2. {j~!:J :000>';. Funerais,
70:000$000.
Ei.s aí, Sr.

PresitienU'. uma obm de solidariedade
completa, lJura a qual C1JllCOITCram as l~fJlIH'('sa:;, quer dizer,
os patrões; concorrcu a quúla de previdêucia, isto é, o público, que é sen"ido e, finalmente, conlriuuiram os associados dessas caixus. Esta obra que aí e:,tá, :"elH"(~senl;lndo, pur
eonsequência uma continua Jwrmouiu, pruuuziu uutro:; 1rutOl',;. Foram promulgado,; os decretos 11. ~1.;;:!(j, que perLos . .Foi promulgado o decreto n. ~1.32(j, q,ue permitiu SI:
empregas:sem 30 'Ia c.o patrimonio elas caixas para. construCão de casas para seus u::;sociados, mais tarde elevada essa
pe..centagem que melhor atendesse ás !Jretelll.;,jes de lJluitos
que Se dispunham a obter melhores murJ.u!U::;.
Êsse Decreto eslá produzindo os seu::; salutares efeitos,
já deu em resultado a apiicacão de aigumas centenas de
contos, e há ainda casas em estudo, segundo as últimas informações do ilustre Presidente do ConselhO Nacional do
Trabalho, cujos pedidos com plantas e contratos já a::õcendem
ao valor de cerca de dez mil e trezentos cont~s.
Ainda há poucos dias, inaugurando as obras I'calizadas,
o Sr. Msinitro presidiu á entrega de ca5as a. operarios lia.
Leopoldina, e viu, conforme me relatou com emoção, a alegria dos novos proprietários em boas residências em (}entro
de jardins e com todo confõrto moderno.
Outro Decreto de real importancia foi o de n. 20.763, de
24 de Agósto de 193i, que instituiu a carteira ue empréstimos, permitindo que os sócios das Caixas úe Apu::;cnLarias c
Pensões fossem ali buscar recursos para atender ás suaí:i n~
cessitlades imediatas. Em funcionamento já se acham mais
de vinte dessas carteiras de empréstimo, com capital total
superior a dez mil contos. 8ó a Caixa da B5trada de Ferz·o
Central do Brasil ~mpregou cinco mil contus, a das Docas
de Santos mil e quinhentos, a da Leopoldina mil contos, e
assim por diante, havendo carteiras mesmo de peqcenas empresas com capitais pequenos, sejam ;j0 :000$, o que mostra a
extensão dos objetivos.
Eis aí, Sr. PI"esidente, uma parte mínima da grande
obra de solidariedade em que Lodos nos org:uJ,hamos, empregados, empregadores e Govêrno, de termos trabalhado. ::;entimo-nos felizes quando dizemos aos nossos amigos e companheiros de trabalho e de produção, que entre o empregador e o empregado nada mais há do que simples hierarquia,
existentel aliás, em todas as classes e em todas as grandes
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coisas da Nalureza; a nossa oura é comum, os nossos interesses solidários.
A ::;il.U:le:iio ele::;:;as caixas Vl'ecisa, naluralmenle, de vigilaneia eOll'il.all/I~, l'i"Ul'osas ill,.;!)('e;üe:;, aIW;i<lI' da dcdicaçiil~
SaiHJ1' I'. flOllt·,.;fidade das suas JIllIl.ãS Adlllinisl.l'alivas. Elas
lWCllssílall1 tIue t'1~I'los pl'(~dil:adus, CI~l'tos puslulados ua economia e da ri lIalll,ia n.ío :<f'jalll IJllsl el'gados, porquc não é impUllcfIlellle qlW POOClIlOS daudJt:ai', (lU illrrlllgiL' uma lei IlalU1'al di' econOlll ia pol ílira 1)11 de l~conomía ::,.ocia!; {lrl:cisuráo
com evolw;i'io, 1:01'I'f~!:ijes :~l!l1í e~ aeul:'t nos seus decretos e l'Cgulalllf'Jl los, CUIJ:icl'vados us IH'ill!: ípios fundamentais de sua

cl'i1ll,iiio.
E', pOl'élll, uolá \'01 vê!' COJlIO a l'cnda <las Caixas se desenvolveu dlJ 1!):!;; a i iiJ~. l'a:<soll dI: l:3.fJVi contos, successivamente, a 21, t;;, ao, ui 1lI i I e !J~. ~8:3, em 19:3t.
A lJercen I ag' '111 en lre rece ila e despesa, naturalmente,
com as apo:-cllladurias aUlllel:Ladas c a:; iHl1lSÚCS concedidas

ar..ús o falecilllenLo úu:; SÚCIOS, rOl p:1.6Sa1100 de 12,360/0, a
:.!~,7U'lo,
41 "c,
01 i '/c,
'1:)'/6, ;'0'/0,
/iWlo, 4 !J '/0 ,
6i70,
65 e em 1 !J:Ji, 1Ino em tIue entrou em \'igOl' a Lei n. tO.46á,
caiu pal'a ;;4, 4,')%, apc:-ill' lle terem :;)clo 1'cstauelecidas as
aposentadorlas ul'Jillárias que :;0 achavam Supcllsas.
O SR. PIlE:;IUE:-iI>E .. E::,tá finda a hora do .l!;xpcdieote.

O SR. :\lAHlO HA:\lOS - Pediria, entãv, :1 V. Ex. se
fôsse pel'Dlil.ltJu, conl illuar a lllillha ol'aCáo após a Oruem do
Ola, para uma explir.ai;ão pessoal.
O ~R. PI\ESl1)E:\TE V. Ex. poderá continuar com a
palavra para uma explira<;ào p~s:;oal dCióde que a Ordem do
Via

trabalho ae COlll1SSões.
O SR. :\lARlO RAMOS - Pec;o li V. Ex:. e aos nobres
colegas a bcnevol6ncia de me nu....ut\m por mais alguns minutos.
C011:)la de

ORDE:\l DO DiA

o Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de Trabalho de CUl11ls:;ào, conLinúa com a palavra, para uma explicação pes:;oal, o Sr ••\lárw liallles.
o Sr. Mârio Ramos (Para explicação pessoal) - Sr. Predente, o lJaLl'ullúlUO da:; 1;)1 Caixas de AposcnLadol'ias e
Pensões a que eu me referia - e que me parece atualmente
serem 165 - é reprcseutado por: imóveis, 2.000 contu~;
móveis e utensiiios, 1.5tiO contos; títulos da Dívida Pública,
in mil contos.
O balanco de 1932 mostrava o património total das
Caixas no valor de ~43. 55t> :OOO$UOO, do qual grande parte
está aplicada nesses títulos ela Dívid.a Pública, apõlices federais de acurdo com cláusula obrigatorio do Decreto.
Esta intel'e::isante obra de solidariedade humana e de
ecouõmia social, trazida até êsse ponto de progresso e benefícios, foi feita - e isso deve ser motivo de alegria, de satisfação pa l'a todos nõs, brasileiros, - pela, composição permanente destas três forcas que agiam conjuntamente: empregados, empregadores e o :C:st.ado. E, o mais notável, ela
não se fez em nenhum momento, nem pela premência. demagógica dos empregados, que sempl'C se COuCtuzü'am com
o desejo absoluto de construir.
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o Silo VEIlGla:II\O CES.\H - E~~a Ipi 11:10 foi rcc1:lmada;
foi olltOl'gada, (;OIlI!.'C;O o l!íslc'll.'il'11 da Ipi,
() SIl, FEllNANIJES TA'iOBA J'~' IlIlIa das 1l1l~JhtJJ"(~s oh!':.,;
da nova !tcpúlJli<:a,
O SIt, I\IAlUn BA;\IUS Esfa Ipi, dizia (~11, n:lo "ein
esta ('011 Ij H'('sstLO, wio veio lalllll1'lIl 1II'1a faeilidadc 111'111
pela aUlIIul:tIIeia de ,'('elll'S"S 1(11(', POI' al':J:~(I, as illdúsll'ias
c o cOIllI;I'l'io djSpllZI~:;S('llI, )\'iio; a:-. "llIjll',',,.;;t,.; de (',.;ll'adas li!.!
f CITO, as elllpl'l'l'aS (,'HIII'f'('i:lis, a índúsll'ia, a la\'OII1'a, o 1:0JIlI;l'eio, l! do COII I! el' i mento d(~ ! odo,.; os 'H'asIIf~i"')"; todos, 111',.;11' momento, p:;tiio a curto Illl~I'O ou a Iucl'o 11f~
nhum. tA}ioíllllos).
All(~ZaJ' du;so, todas as cmpn~sas c'JnlJ'iblll'rn para a l'ca1Jzaç:íu dl!,s"a obl'a, IHlse,lI111o lias jUlltas adlllilli6trutivas
gratuitas t,llllllJl'il'CIJI Colll zdo sei!"; allos desígnios.
E IJ E,.;tado lJusl;a /'I'(;lIl'SOS na slIa q(Jl'lta de J!l'evjdf~lI
cia, quer diter, 110 Público, Esta IIlJl'sl:I') dll <\lIf}la de prllvidcncia dllspel'loll alglllllas el'iLicas e 'I)i /JII',S/lII) (~/ll cel'tu~
momPlltos pxplol'l.IIJa, dizl'ndr)-se que não era o J~stado qlW/Il
cOlJcol"ria, irias sim, o "tiblicu.
Isto, elll/'elanto, 1'/1. JJlJa I'('o/lfi/llia, 11.10 1/111'['0 dizel' C/Wl
seja UIIHI tulice; apl~nas .) falta de b',a l'adll), O J';" 1.:1 11 o
tem qlle bll";1'<1r rllCUl'SUS eo11l'alldo la:,as, I/I/,',ta,.;, a ('ada 11/11
UI' nlls; aí, alJenas, deleguu ujretallll~lLte Ú,.; r~IIII)I'I:;;as a eubrança,
Ainda olltem o nosso esfo/'çado clll'~;.;a ;'/', Va,,;c/I dl~ T(JII~
du bC/II dizia qlll: o Povo I~ qU'~/Il paga Illlj"J,;Ir)s. S. Ex. IlilO
p/'urlarlla\"a ulIla iVJII'l'd:ule; 1"I'I)I'l)lilll.;<I a l'o/:el'/";;;o I~~
Adams ::;/IIiLiI, um du;; fUIH,Jadús úa r~CUll",I/lia e qlW ,~, atl~
hoje, respeItado na sua oora nut:ível a ·'/tHllli'za da;; :-ia(;r'jes",
() Govérllo não tem outro meio de LU5c<Jr l'ccur:)Os, /"lfliI0.
senão em llÓS, porqlll: êle é o delegado IIO";,~O. O ,E"I ado ~
uam sociedade natural; logo, a quóta de previ(~encja. tem
de saír do Público.
A Lei, entretanto, foi sábia, porque in;;tituiu a 1'j1l0ta
de previdcncia s<ibre aqueles a quem se prestavam servIço.,;
uas estradas de ferro, conLriblIe/li Curfl a qlll~Ul ,1Il fi:":\" i,J'~/I
cia o;; que pagrlm fr')Les--os fCI'l'IJviár in" rJI":"il.a rn ";"1''.11;0)''; no
Ll'UII611111'te de pu;;sageir<J::i, mel'c~HJoria::i, .:tc,; fliI,; el)míJaiJijja.~
de forca c luz, pagam a qu6t.a (le pl',:vid':L,:ia 'I.; C',I.,-iUrll1liures. :-;ão há outro meio. O que t:Xl:'ii~ é () irtlLIl de uma
colabora(;ão recíprr)ca. :-;ão houve, cnr!1f1 r1i,;;,I~, impo"iç!i>}:-!
da parte dos benefICiados; nem algllmas emr':'í:"a" a drlspeito
dos seu:; pareos recursos se negararn a contrltuir para
essa obra, O próprio K:tado interv'Jio, mas ,;em desmedida
autoridade.
Dou te"temunho de que. tanto () Sr. Lira C:lstro, como
o Sr. Colnr e. hOJe, o Sr. Saig'a.jo Fil !'In, :-;:-i. EExs. ,.,emprl~
procuraram fazer um trahalho de colialJl)(:Jl::io p,·rl'eita. urna
união entre as força." produtiva:; COP.iO EMado, isto é, o empregador e o empregado. colaboranóo com o Govôrno; por
isso, a nossa obra é, de algum modo, confortante e há de
viver.
Agora um parêntesis. Quero fazer uma ligeira referencia. E' uma questão de concit:L:t:Ía.
Acabei de aludir ao patrimlJniu Jas caixa~, expre::iSO em
apólices federais. Ontem, ú nosso prezadu colega, Sr. Vascu
Toledo, fez, aqui, forte prúte;õlu a oDecreto que o Governo
expediu, estabelecendo certos favores á lavoura. Disse
S. Rx. qne a medida visa...·a, por assim dizer, um benefício
jJOJ'

á plutocracia..
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Desejaria qlJl~ {) apreciado colega, que me ml'rcce toda
estima, S(' (~JIC(jIlIl'a:;,-;(' pl'e:;l'llll~ jJiU'U fi iZI'I'-li,p qUI', embol'a
achando j \1:;1 as ('",'I as o!l:'(~J'vaC;r,(',,; d" ;'1'11 d bCIII'.-;O, Iliío lIá
vluloerut:ia nl',:11' ('a;,o: lal"ez haja alglllls graIHll':; (Teditw;

banc:il'jos.
;-;(,IlIIIJl'PS, 1Ii"1ll Il'llIO,~ no Brasil plttl"J('I'a\'ía . •:;SSI' 111l1l1P
lia :\lli';!'ICa para ce"/as .';1."'<1-; dI' 11"1111'11." d,' Jwg('L'io;;,

JlaSCCl1

O SR, FEll:>:.\:>;j),j IH; :\IIHI';[1 - - 1\1a,-; telll:!:; (/ eapilalblllO.
O :"1\, J'JoW \'1'1'..\C.\ (J\ll' "', 1'1\1;1(1, plulllcl'a('ia'l :-íü ";Il

O

ditionârio do ol'ador' 1\ djf.'j'('lIte .. ,

O ~n. ~L\Hlíl n.\~IO;-; I'lullwl':wia ,'~ U','nm qll(' 1Ia,.;celJ csligrlJal balido gralldf's alll1sos. \(',,.;, !Jra,.;ilf' i "OS, l'orlf~
mos ficar 110 "Hjlil;llis010. l\iio 1J:i lllal lIf'JllllllJ1 IlPle, I' ,;
ao conLrário IIf',"'-;:':'lrio ao lÍf'SI'\tvol\'ir;,"rl!o das lwçiíe:; e à
~l'iação do ll'ahaillO velas ll'i:i tia
sulit..lal'ietiatie hutnana;
vive t'm hal'Utol1l<l rolll u Lra!.J:dilO, lnclillJ!'undo, a sua I'l'odutívidade.
A plulo('.I':\!'l:1 11:l:,{'('11 ti.. UIIl nl:d qll(' d('\'~ SI 'r combatido. Teve ('la I)rigp!il lio:, E!'l;\do~: i 'lIi<1It," - um 1.011('11. também, na Al .. lll:tn!,a - quando :'1' fOl'lIlar;l)ll 1:._ gruJ)lI(~:, i"lIst,~,
fonte df' ilu'ro, ":\a::~"i'ado,; .. dI' e0I1:'('l.il1'" de i;(:; )"'l1osa)o'; 11::1:;
a iei ~meríc:tl1a cOl'l'igiu o mal.

O SR • .10.\0 \'11'.\CA - E~","~ 1r11.~1,ç refletiram
e ainda es(üo jll'oduZllJdo s/'u;; efeitos.
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O ~R. l\L\ltIO ltAi\lO~ - Em aiguns casos, lalvl'z, mas
muilo atenuados.
Dizia et. quc a pu l'le l'al'Í a, pela ffJl'lI1aç:111 df'''~'(,:; I,."sl,••
é condenável, pOl'qlW c!f':; a!;I'ioi"m tinJa It'i de ('CilllOlllia IJOlítica natural, e há certa;; lei" - 011 (f1wsi forjas elas 11a verdadeira economia l)oÍlllcn, qu(' ~ão llatlll'ais c invioláveis. A eeonolllia [lolilica 6 cic\ncia que eslá c! ... nh'o da
nlosofía natural, como a física e a quimira; esfá ligada á
moral e á iligienl'. J~ste é o S(~U ambilo, Se agredimos uma
lei de economia política r.afllral, t('I'emos, falalmenLe, o mal
estar e a l'I~a\:ã(). Os trusts l::ltO condc(\uvcis e contra ele:;
dev~mos i1J\"l's ti r, onde quer quI' se achem. A lei naturai
de economia l)olítica que ele~ ofendem é, a meu \"1')1', uma
das mais perfeil~s e que mais protegem o trabaiho e o capital, evitando graves male,;. P(,llSO que todos os homem,
devem defende-la: - é a da livre concorrencia.
O SR. Fl-;l\;\;ANDO DF. ,\BaEU - O lestemunho t~\'ident6
disso são o~ Estados Lnidos dn América do :\'orte, país su-

per-industrializado por excelência.

O SR. MARIO RAMOS - Afirmava eu qUl~ nüo exisLl
p!utocraciu entre nós. Temos, sim, o capitalismo,
Que é capitalismo·!
O SR. FERNANDO DE AEREU -

Sem a solidariedade

SO~

cial, é uma injustiça.
O SR. MARIO RAMOS - Estou de acôrdo, em têrmos
com o nobre e brilhante colega. O capi tal, entretanto, teul
de viver, solidário, sempre, com o trabalho, pois dele S~
origína, é seu fruto.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Considerado, apenas, sob
o aspécto patrimonial,
O SR. MÁRIO RAMOS - Está multo bem. Vamos che-

gar lá.

,.

-113Vive solidário com II trabalho. Por que? Trabalho capital - propriedade - prfwidência. Trabalho - esforco
que cada um de nó~; dá, obrigado a satisfazer a lei divina
que determinou se quizer'mos, repebr as palaYras da Escritura - que cada homem tem rJB ganhar o pão com o suor
de sen rosto. Do sort~ que todo Sflr' humano está destinado a trabalhar', e conforme a qualidade c o volume do
seu trabalho, a{ está o seu capital inicial.
O SR. FEHNANOO DE AIIHEO - Quando a máquina, porém, substitue o homem, mist~r SIl torna soC',ialízlÍ-la, para
se estabelecer o equilíbrio social.
UM 8n. DEPUT,\OO - f; o qlle o El>tarlo hrasileiro tem
feito.
O SR. MARIO RAMOS - Verá. o nohre Deputado, senhor Fernando de Abr'fm, que a máquina é, ,justamente,
grande capitalizad0l"3. f; uma das maiore" capilalizadoras
que conhef;o.
O SR. FF:R~A~OO nF. Amum - Se o ftir aPfmas em bf:lneffcio de alguns, constituirá injllsLÍ(ja clamorosa.
O SR. MARIO RAMOS - Não cow:;lituirá. Ela vai permitir reduzirmos, como reduziremos, cada dia mais. o número de horas rle t,rabalho dos opprarios, enobrecendo a 5U:1
produção e permitindo maior tf~mp{) para sua instrU/;ão.
O SR. JOÃo VITAGA - Tem redut.ido, ap{mas, () número
de operarios ocupad(J>;, formando f~sse grande e~~rciLo d~
desempregados, qlH~ fiM aí anda.
O SR. ~.fÁRro RA~JOS - V. gx. sabe Que a evolur;ão
é, justamente. ne:;te S(~ntirlfl: rp.duzir as horas de trabalho.
para que os homens do campo não precisem acordar com a
aurora, nt>.m tenham nf~cessidade fIe se recolher com o crepúsculo. Quanto ás oficinas. a mesma coisa, menos trabalho.
material, mais educa(;áf) espiritual.
O 8R . .'iERo ~t>..r:.F.n(1 - f~ {) (]n~ acontece. agora, no
Brasil.
O ~R. ~,rARf() RAM()S - E,;sa evolu.;ão vai se fazendo ...
O SR. FKR~A~DO OI': ABREt: - Por efeito da soberania
do Estado, como fatal' (j ..~ coordenação.
O SR. ~L\.RrO R.UW:-i '" por etapas, como todas
as coi5as se fazem, na natllreza. de gráu em grán. Estamo,;;
caminhando e ~sse deve :>er o n05SI) cnnsôlo e a nossa esperança.
l'lão quero, porém. desviar-me do meu objetivo, do men
parentesis. de que os apartes dos nohres colégas, que muito
me honram. e:<:I..10 me afastando involuntáriamente.
Eu dizia ao.o; meus presados colégas que "Capital" er:l. a
sobra de trabalho e a propriedade a imobilização ou aplicação dessas sobras de trabalho. E a previdência. que nás
agora cultivamos e devemos cada vez mais cultivar, é a
ação conjunt,a do Trabalho. do Capital e da Propriedade.
pelas leis da solidariedade humana.
Fizemos esta pequena digressão arrastados pelos colegas, voltemos, pois, ás apólices federais.
Desejo fazer uma. referência, dizia eu, quanto ao chamado decreto de reajustamento econômico, e isso não obstante o alto apreço que me merecem o eminente Sr. Chefe
do Governo Provisório e o nosso ilustre leader, aqui na AsVOLUXE Ir
8
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sembléia, O Sr. Oswaldo Aranha. Esta restricão não se refere propriamente á:i finalidades do decreto, em si, porque
é justificável que o Govêrno pense em, como disse o senhor Ministro, acabar ou diminuir a hipertrofia das dívidas, dr-: cerla parte da lavoura e da pecuária. A minha p serva. é quanto aos males que o decrdo, lançado como está,
nos têrmos amplos e gratuitos, sob o aspecto técnico, pode
trazer, e de falo vai trazer á Fazenda Pública, hoje tão 50brecarregada de suas próprias dívidas. E como estou certo,
seguro de que o honrado Chefe do Govêrno Provisório, como
o ilustre Ministro da Fazenda, só querem o bem do país, só
desejam que fortifiquemos as nossas condicões econômicas e financeiras, faco algumas observações de ordem técnica exclusivamente, eu que não tenho nenhum partido
político e que recebi ao mesmo tempo votos de meus
amigos do Distrito Federal, de São Paulo, Minas e Rio
Grande do Sul, enfim, daqueles delegados eleitores, sem
distinção de Estados, que com tanta generosidade me fizeram
um dos seus representantes. Refiro-me ao assunto tão sómente pelo interesse do Brasil e pelas consequências más
que. (~ste decreto, pode acarretar áqueles que trabalharr..
De fato, sem entrar em grandf's detalhes, porque quero
voltar novamente ao ante-projeto constitucional, o decreto
apresenta-se sob !lma forma obrigatória para devedores e
credores. Aconsl'lharia que esta fósse facultativa. Não sou
homl'm de direito, e. sim, l'ngenheiro e industrial. Parect;me, porém, que o anle-projeto infringe, de certa forma, o
direito privado, porque manda que o credor troque O Seu
crédito por determinados títulos da dívida pública; quando
êle tem haver moeda correnté. Mas isto é o menos. Em segundo lugar, estabelece, para as apólices, os juros de 6%.
com isenção total de impostos. Ora, as nossas apólices gerais, as que estão representando grandes patrimônios de associações de caridade, vim'as, órfãos, etc., cêrca de dois
milhões de contos de réis - sã de 5 % e não gozam, at~
agora, oficialmente de isenr;ão de imposto. Lembraria, p..>r
conseguinte, que essas apólices - se de fato o decreto fõr
levado a efeito - fossem de 4%, porque representaria uma
intervenção facultativa em benefício de credores da parte
da lavoura e da pecuária, de cujos máus negócios c Estado
não é certamente o mais culpado.
Dizendo lavoura e pecuária, não exprimo completamente o meu pensamento, porque se trata de parte da lavoura e de pecuária, havendo uma grande parte que não
está hipotecada e que tem vencido galhardamente, sofrendo
todos os impostos e artifícios. Além da redução de juros,
recomendável, julgo indispensável seja cancelado, do d~
ereto. o privilégio concedido, de caucionar ao par na carteira de mobilização, do Banco do Brasil, tais títulos de 6%.
Isto quer dizer que, levados á carteira de mobilização, recebendo-os ao par, essa carteira mobiliária terá de funcionar infelizmente como uma máquina de inflação, até quinhentos mil contos ... ou mais. Tenha escrito, muitas e
muitas vezes, que a inflacão arruína a moeda, arruína a economia e desordena e artificializa os precos. Só em casos
especialíssimos, é aconselhável, com todas as precauções
e resgates determinados. E a máquina de inflaljão, comet;ando a funcionar, é dificílimo pará-la; tem uma inércia
especial. Que o diga a história moderna do mal'CO e do
rublo..
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SR. DANIEL DE CARVAl.HO Arruína a moral.
O SR. MÁRIO RAMOS - Ora, Sr. Presidente, êstes
três pontos são pontos que o Govêrno pode corrigir. O decreto pode ser suspenso por algum tempo para se fazer
estatísticas. recolher dados. Eu, P0l' consequ(incia, vejo que
os títulos da Dívida Pública - e daí a razão de ligação entre o patI-imônio das Caixas e meu parêntesis - vão sofrer
forcosamente.
'
O SR. i'ERO DE MACEDO - .lá estão sofrendo.
O SR. MARIO RAMOS - De fato, caíram de 860 Dara
830$, em poucos dias. Acho que o Govêmo do eminente
Sr. Getúlio Vargas, govérno da força, mas que prima pelo
direito e pelo patriotismo, poderá perfeitamente corrigir
êsses "senões" e outros se, na realídé1de, não houver lneia
diverso dCl vir em auxUio dos devedores hipotecários da la.
voura e da pec.uária; hipertrofiados, como disse Q ilustre
leader, mas sem P9Í' 'sua vez hipertrofiarmos a divida pú.
blica.
E por que, senhores, me animo, de passagem, a tocar no
assunto? Porque, se . deixarmos que o der-reto entre em
pleno vigôr não tardarão, por certo, os males que o próprio
Govêrno do eminente Sr. Getúlio Vargas é o mais interessado em evitar. Eu, pois, dirijo daqui um apélo ao íntegro
Chefe do Govêrno Provisório e ao ilustre Sr. Ministro da
Fazenda; uma petição ao honrado Chefe do Govêrno Provisório, cujas qualidades de caráter, de homem de Estado e
cujo amõr ao país não tenho dúvida em proclamar, até porque esta boa hora de orCem e paz que estamos gozando é
fruto da sua absoluta dedicação ao bem geral. (Muito bem.)
Srs. Constituintes, voltemos á matéria: no projeto submetido ã vossa. esclarecida apreciação, o artigo 7° merece
alguns comentários:

"Somente a U';'õião poderá ter: Correios. Telégrafos, AI fandega, moeda e bancos, de emíssão....

SenhQ['es, a Constituição de 1891 era muito mais pet'feita
em sua redação. Dizia: "É privativo da União ... "
Ora, todos sabemos que os serviços de comunicação
5C desenvolvem, e todos os dias se aperfeü;oam. Aquí mesmo, em nosso pais, temos, em efetiva atuatizacão, o serviço
telegráfico submarino, o serviço radioteiegráfico, o seI'viço
l'adiotelefôl1ico, que não são executados, absolutamente,
pelo Governo, e sim contratados t'm parte com particulares.
Assim, o dispositívõ "f" privativo da União contratar", que
11 Constituicão de 1891 adotava, parece-me muito mais 16gico,
e o "Sómente a União poderá ter" importa em criar para
a União privilégio de que ela em parte já abriu mão e que
nem é aconselhável debaixo do ponto de vista do progresso
dos aparelhos, nem mesmo dQ da5 relações internacionais tão
facílítados hoje pela multiplicidad~ e rapidez das comunicações.
Com referência á moeda, está bem, enquanto não podemos fazer meihor.
Quanto aos bancos ernissOl'es. a Constituição de 189f er::!.
neste aspecto também mais liberal e mais sábia: autorizava a Vnião a contratar, a. permitir> autorizacão a bancos d!3
emissão.
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Senhores: na moderna econ6mia bancária, na antiga,
ou na da Idade Média, como se queira considerá-la, em
geral, OR hancos de emissão têm sido sempre instituições
particulares ligadas ao Govêrno por contratos e ahrigaçôes,
sôhre várias modalidades. Entre nós, seria naturalmente de
desejar que o Banco do Brasil fosse, com o tempo, tramformado em banco de e:nissão, com lastro om'o, exercendo
suas funcóes de Banco Central e isto virá, assim fazemos
votos.
O comentário que faco, agora, assim rápido ao art. 7°
resume-se, portanto, nisto: há impropriedade de lingu.agem e restric;ão indizível. Reservo-me, pois, para maiores debates c;uando a Comissão de Constituição estudar o
assunto e opinar aquí no plenário.
Onde, porém, as ponderações se me afiguram oportunaE e ao mesmo tempo dignas desde já, do estudo dos 81'S.
Constitllintes, se é que todos não estão n~la meditando, é a
referente á matéria, muito e~peciosa, da tributação, quando
o projeto a divide entre a União e os Estados, com algumas
alterações profundas no regime tributário atual.
O Ante-Projeto, em muitos d03 artigos. tanto quantcJ
pude apreciar. apresenta tendência centrista: quer que
muita coisa Yá. desde logo, para a Uni<io. e faz mesmo
alguns artigos, um sistema de fiscalização que não será realizável (> que póde prejudicar a justa autonomia admini:;trati\'a dos Estados.
Não me parece que nós, que estamos pensando na forma federativa, devamos cercear aos Estados certos recursos, tanto mais quanto êles já estão com organazicão, compromissos cujos serviços exigem êsses recursos.
(Mui tI'
bem.)

O art. 14, por exemplo, dá á União o imposto de consumo, dI" imrJortação, de exportação e o glohal de renda;
ao Estado, atribue o imposto eedular de renda, e suprime
completamente o imposto de exportac;ão, silenciando, todavia, com relação a eertas taxas de sêlo que alguns Estados llsam. Ainda mais, tratando do comércio livre dI"
cabotagem, fala em produtos nacionais e estrangeiros. Há
ainda nisto alguma coisa obscura com relação ao justo
privilégio de cabotagem.
No que \:oncerne ao imposto de exportação, que pertence atualmente aos Estados, levanta-se certa impugnação. Essa impugnação, porém, nasceu antes para os impostos interestaduais, do que, própriamente, para o imposto
de exportacão. O que combatemos, de longa data, é que o
Estado A possa, quando entra mercadoria do Estado B, taxá-la, visto constituir semelhante prática uma arma de
econ6mia assaz perigosa. (Muito bem.)
Agora, o imposto de exportação taxado sôbre os próprios produtos do Estado, que muitos conservam ...
O SR, NERO DE MACEDO - Todos conservam.
O SR. MÁRIO RAMOS - ." não póde seI' retirado dos
.~stados abruptamente para substituí-lo peio cedular de
renda.
O SR. NERO DE MACEDO - A menos que seja substituído
por outro.
O SR. FERNANDES TAvORA - É impossível momentaneamente.
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o SI\. .\LOY8IO Flt,lIO - O impo8to de exportarão 56
poderá ser retiraria se a União oferecer compensação'ao Estado; e o impoRto de r(!nda oferecido no Ante-Projeto. não satisfaz. !.4poiados.)
O SR. MÁRIO RAMOS - f: de torJa ju~tiça. mórmente
de juslica financcil'a, qne o impoRto de cxporfa(:ão se.ia conservado. ainda \lOJ' certo tempo, dando-se digamos.' 11m
prazo dp 10 ano,; para que cada Estado vá. suprimindo
anua)menl e 1 70. (MlLito bem.)
O SI\. NERO DI' MACEDO - I:: o qne o c;ovt~rno ProvÍl;6rio
já adotou.
O SR. MÁRíO RAMOS - A qucRtáo do impo;:f.o é pl imordia). Não ignoramos que os impostos podem ser diretos c indiretos ou por quotas. Os impostos por quotas
sabemos que são pouco usados, apenas em casos de emergência. Os indiretos figuram nos orçamentos de todas as
nações, gozando cada dia mais favor; são os de maior superfície e menOr profundidade, aqueles que se est.f1ndem
por todas as camadas, por todos os contribuintes, com pe(turma e(.(Jl1la. e, por consequllncia. mais produzindo, m:lig
certos de sprp-m pagos e intermitp-ntes para o indivldio. Em
geral, o imposto é bom quando facilmente cobrável e exige
o menor !'aeri fleio possível do contribuintp-. Os imposto!! indiretos estão nessa classe na opinião de todos tralarfistas.
Os impostos diretos, os impost.os sôbre a terra. sôbre a propriedade construIria, o imposto de renda, todos êsscs têm
de exist.:r, podem ser aumentado~ pessoalment{,.
Há que mantê-los, embora não sejam os que produzem maior quantidade de numerário nos países novos em
sobras e acumulações de capitais.
O SIl. FERNANDES TAVORA - O imposto direto é o que
tende. hoje, a ,mbslituir o imposto indireto, pelo menos.
na grande maioria dos casos. Da~ renda!> dos Estados Unidos, 63 '10 provêm do imposto de renda.
O SR. MARIO RAMOS - Vou explicar a V. Ex. a
razão pela qual isto sucede nos Estados Unidos.
Os impostos indiretos representam 75 '10 da arrecadação,
quando os diretos atingem, no máximo. a 25 '10.
Toda VI;Z que pretendemos fazer uma experiência, invocá-se o exemplo dos Estados Uaidos.
Para não fugir ao aparle do nôbre colega, direi que, de
fato, entre os impostos diretos, devido á grande capitalização, na América, o imposto de renda e valorizacão da terra,
entram com avultadas quotas; de sorte que o imposto direto, onde há consideravel fortuna, pode proporcionar elevada randa.
Nos paises novos, entretanto, é aconselhavel o imposto
indireto, de maior superfície e menor profundidade; l.preciem a renda sempl'e crescente dos impostes alfandegarios,
de consumo. de sêlo, etc.
Cogita o Ante-Projeto àe substituir (\ imposto rIe exportacão dos Estados pelo imposto cedular de renda, exatámente
quando, depois de muitas lutas e trabalho tenaz, por parte
daqueles que organizaram a repartição arrecadadora do imposto de renda, já possuem um aparelho federal de controle
que permHe uma coleta razoave!, eficiente.
O SR. OLIVEIRA PASSOS - A divisão de imposto é um
erro técnico.
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o SR. MÁRIO RAMOS - Querer atribuir o imposto cédular á União e o global aos Estados, equivale a anarquisar
uma organização fiscal que está funcionando bem, e que absolutamente não substituiria, em valor, o imposto de exportação àos Estados.
O SR, CLE:'>IE:'1TI~O LISBÔA - E que pouco rende; sobre-tudo nos Estados do Norte.
O SR. MÁRIO RAMOS - Devido naturalmente á eficiencia dos aparelhos fiscais, os impostos federais apresentam,
no Distrito Federal, uma grande arrecadação per capita, apesar desse dado ser relativo.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Essa dedução de V. Ex.
é absolutamente errônea.
O SR. MÁRIO RAMOS - Vamos por partes. Afirmei ...
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Devido á deficiência de
arrecadueão, no Distrito Federal, a contribuição per capita
é, até, bastante deficitária. Há um quatdro publicado na
relatório do Ministro da Fazenda, um quadro errado.
.
O SR. MÁRIO RAMOS - O quadro publicado pelo Ministér'jo da Fazenda é feito pela soma das arrecadueões do
imposto de consumo, do imposto de renda, do imposto de
~lfandega, ele. Eu o tenho aqui á mão.
E, para deduzir o algarismo per ca.pita, não há mais do que
fazer para cada caso uma divisão pela população •••
() SR. DANIEL DE C/\RVALHO - E' um 'absurdo. O lugar
da arrecadação não tem relação alguma com a capacidade
tributária de cada um dos ha.bitantes dessas circunscrições
administrativas. l!:' axioma que V. Ex. não pode negar.
O SR. MÁRIO RAMOS - O nobre Deputado vá por partes. Quiz. tirar uma conclusão de cousas que eu ainda não
disse. Quer dizer que o imposto per capita é grande no
Distrito Federal porque, entrando o imposto alfandegário
no seu cômputo, há muitas mercadorias que vão para Minas. e p~ra outros Estados. Eu sei disso. S. Ex. ;lode estar
tranquilo, porque vejo esses problemas com o senso da sinceridade. ~sse fato tem qÜe ser tomado em conta, mas o valor relativo de 494$640 per capita aqui é muito indicativo.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Então. V. Ex. não pode
aceitar esse quadro que dá uma impressão falsa.
O ISR. MÁRIO RAMOS - V. Ex. não me deixa concluir.
Não vou aferir a capacidade contribui·nte do grande Estado
ae Minas pela contribuição per capita que aqui está assinalada. ~sse éum algarismo de referência. (Lendo) "Minas
paga per capita de impostos federais 5$260". Ora, eu sei que
uma grande parte dos impostos pagos pelo glorioso Estado
ae ·Minas estão computados aqui no Distrito Federal e podem
também em parte estar ~nglobados nos de S. Paulo, que figura per capita com 66$584.
O SR. NERO DE MACEDO - Exatamente~ Minas é um gran·
Ele importador .
. , () SR. DANIEL DE CARVALHO - Estão incluidos no EspíSanto, na Baía, etc., etc.
c
O SR. MARIO RAMOS....,.. Quando eu digo "podem" é
porque qU('ro tel' precisão de linguagem, pois não sei bem

rito
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quais a.s mercadorias que entram por Vitória, por Santos ou
,pelo RIO de Janeiro. Seria preciso uma estatística. Quero
,apenas dizer em relação ao Distrito Federal q'ue o aparelho
de arrecadação aquf funciona, ao me.u vêr, muito bem, tenazment'l, o algarismo per capita 494$630 comparado
com os demais ...
O SR. DANIEL DE CARVALHO - A arrecadação aquí não é
melho!" nem peol' do que a dos Estados. Aí está, bem em frente a V. Ex., o Deputado por Minas Gerais, Sr. Nero de Macedo, que foi delegado fiscal no Estado e pode informar a
V. Ex.
O SR. NERO DE MACEDO - E verdade.
O SR . MÁRIO RAMOS - Queira atender, meu ilustre
colega: eu não disse que era melhor; eu disse que era boa a
arrecadação aquí ..•
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Aliás, nesta questão, não
falo como representante de Minas, e sim, como representante da Nação.
O SR. MARIO RAMOS - Eu disse que a arrecadação no
Distrito :Federal representava per capita uma cifra grande. Nada de mais há nisso. Não aludí ao caso especial de Minas, nem do Rio Grande do Sul. Não falei, mesmo, em nenhum Estado e l1inguem melhor do que eu para falar assim.
Estou vendo o interesse geral dos Estados; comento apenas,
a formação das rendas que os Estados p~ecisam para solver
seus compromissos com os seus funcionários, os seus credores, etc.
,
Estou agora apenas querendo s3"jentar que o aparelho
fiscal do Distrito Federal funciona bem. Não estou longe de
concordar, embora não habilitado para isso em que, se se fizer um exame de todos os outros aparelhos, se verifique que
funcionam todos bem, como afirma o brilhante colega.
Quanto ao Distrito, porém, posso afirmar, porque aqui vivo
e tive ocasião de fazer um juízo econômico e financeiro, e
vejo que cada habitante do Distrito pagando 494$ per capita,
como dado imediáto .••
O SR. DANIEL CARVALHO - E' falso.
O SR. MÁRIO RAMOS - V. Ex. vá por partes. Se
V. Ex. deduzisse dessa cifra 100$, admitindo-se que' êsses
100$ fossem inteiramente' aplicados per capita a outros Estados corno Minas, por exemplo, ainda restavam 394$ per
capita. numa população de 1.600.000 habitantes, dos quais
nem 100.000 pagam impostos, de fato. per capita. A conclusão a que quero chegar, é que não estamos tão descarregados
de impostos, nem a cobrança é tão má.
O SR. FERNANDES TÁv~RA - Ao conirário.
O SR. MARIO RAMOS- Estamos pagando e pagamos
tanto quanto podemos. O meu comentário é sôbre a taxação.
Eu tenho na melhor conta que a continuação do imposto de
exportação para os Estados, reduzido cada ano de 1 %, resolveré. melhor até que seja substituido por outro imposto,
indireto ou direto'.:
O SR'. FERNANDE TÁVORA - Pelo territorial, por exemp~o.
O SR. NERO MACEDO'- Impossível, porque não há valorização de terras pelo imposto. territorial.
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o SR. MARIO RAMOS - Não sou partidário, como já
disse, do imposto direto, forte, em países de economia nova,
porque, nesses países, se transforma, muitas vezes, em imposto confiscatório. (Muito bem).
O imposto direto, em países de economia nova, só póde
vir sucessivamente. Precisamos ter todo cuidado com o sistema de tributação, porque é muito facil verificar que, em
economia política, a galinha de ovos de ouro é um fato. Não
podemos exigir demais do contribuinte. Há exemplos históricos da aplicação dos impostos diretos.
A Constituinte de 1789, a Constituinte da Revolução
Franc~sa, com todos os poderes e entusiasmo~. naquele momento em que dominava. a escola dos fisiocraLas, a Assemb!~:íÃ. .i"rancesa Revolucionária fez seu orçamento, se me
não falha a memória, de cêrca de 300 milh5es de francos,
dos quais 240 milhões baseados em impostos diretos. Que
aconteceu, naquela ocasião, em França? Não tiveram a receita de acôrdo com a previsão da despesa. No ano seguinte, a situação foi peor. Vieram os assinados, para suprir
os defíeits e tudo foi modificado; até hoje, a, FraDt;a tem
sua renda de 70 % de impostos indiretos.
ÊStes ligeiros comentários, que tiveram o objétivo de
despertar a atenção desta soberana Assembléia para a divisão dos impostos, fazem-me concluir que, tanto quanto
possivel, devemos manter o' aparelho fiscal e a distribuição
de taxas como até hoje, inodificando se necessário as suas
condições de escrituracão, as suas disposições de arrecadação, e s6 indo buscar novos recursOs naquelas fontes após
estudo estatistico que claramente, evidentemente, o suportarem. (Muito bem.)
A missão desta Assembléia, Senhores, é por demais
cheia de responsabilidades. O momento é de extrema prudencia e de grandes dificuldades. Ma!>, certamente... inspirados que podemos ser no exemplo daqueles grandes
homens, que podem aqui acompanhar-nos - Ruy Barboza,
Américo Brasiliense, Saldanha Marinho, Rangel P~staila, espiritos que se foram, mas cujos ~xemplos, abnegação e estudo aqui ficaram nos Annais da Casa - os Constituintes
de 1933 poderão, tomando o Ante-Projeto que aí está. como
arcabouço, como árvore de tronco sólido, cujas raizes se
devem entranhar nos habitas e tradições nossas e fazendo
a evolucão e renovação que a potencialidade da Nação pede.
E aí, nêsse tronco robusto virão então enxertar-se e beber
seiva boa os galhos de toda legislação especialísada.
Esta obra nossa constitucional deverá ter, certamente,
alguma cousa a alimentá-la constantemente, que venha do
alto ~ alguma cousa de espiritual - isto está certamente
em todos nossos senti,mentos.
Um grande democrata americano, que é contemporaneo e que ha pouco deixou o govêrno e deixou a terra. Calvin Cooliàge - escreveu um livro notável, que, naturalmente, quasi todos conhecem. Eu proprio, há cêrca de
cinco anos, publiquei um comentário sÔbre êsse livro "O preço da liberdade".
Nessa obra que é uma lição viva de democracia, Calvin
Coolidge, referindo-se aos peregrinos da May Flower, disse:
":tles venceram porque tinham amor á liberdade e confiança
em Deus,"
Senhores, procuremos fazer a nossa oDra seguindo estas belas pall1vras de Calvin Coolidge - com amor á liber-
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dade e confianca em Deus. (MILito bem; muito bem. Palmas. O orador é vivame'nte cumprimentado.)
Durante o discurso do Sr. Mário Ramos, o
Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada, sucessivamente, pelos
Srs. Pacheco de Oliveira, 1° Vice-Presidente, e
Christovão Barcelos, 2° Vice-Presidente.
Comparecem mais os Srs.:
Alfredo da Malta, Mario Chermont, Moura Carvalho, Abel
Chermont, Lino Machado, Carlos Reis, Rodrigues Moreira,
Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires Gai()!O, Luiz Sucupira,
Waldemar Falcão, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Silva Leal, Jeová Motta, Ferreira de Souza, Pereira Lyra, Barreto Campello, João Alberto, Souto Filho, Arruda Falcãc"
Luiz Cedro, Solano da Cunha, Mario Domingues, Arna!üo
Bastos, Augusto Cavalcanti, José Sá, Alde Sampaio, Simões
Barbosa, Osorio Borba, Sampaio Costa, Marques dos Reis,
Clemente Mariani. Magalhães Netto, Arlindo Leoni, Attila
Amaral, Aloysio Filho, Paulo Filho, Arnold Silva, Ruy Santiago, Nilo de Alvarenga, Raul Fernandes, Cesar Tinoco, Alipio Costallat, José Eduardo, Gwyer de Azevedo, Lemgrub.~r
Filho, José Braz, Martins Soares, Pandiá Calogeras, Pedro
Aleixo, Negrão de Lima, José Alkmim, João Penido, Plínio
Correia de Oliveira, Moraes Andrade, Vergueiro Ccsar. Jorgo
Americano, Guaracy Silveira, Cincinato Braga, Cartota Queiroz, Almeida Camargo, Moraes Leme, José Ronorato. Nero de
Macedo, Generoso Ponce, Alfredo Pacheco, Plínio Tourinho,
Antonio Jorge, Idalio Sardenberg, Cunha Vasconcellos, Acyr
Medeiros, Valdemar Reikdal, Francisco Moura, Ewald PO$solo, Guilherme Plaster, Eugenio Monteiro de Barros, Edmar
Carvalbo, Mario Manhães, Sebastião de Oliveira, Antonio Rodrigues de Sousa, Milton Carvalho, Alexandre Siciliano Junior, Euvaldo Lodi, Rocha Faria, Oliveira Passos, Roberto
Simomsen, Teixeira Leite, Oliveira Castro e Nogueira Penido. (91.)
Alvaro Maia, Alberto Roselli, Antonio Machado, Prisco
Paraiso, Carlos Lindenberg, Jones Rocha, Miguel Couto, Pereira Carneiro, Oscar Weinschenck, Mel1G Franco, Adeho
Maciel, Ribeiro Junqueira, Rodrigues Alves, Barros Penteado,
Mario Whatelly, Zoroastro Gouveia, Antonio Covello, Francisco Villanova, Gilbert Gabeira, Vasco Toledo, \Valter Gosling e Pedro Rache. (22)
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão, designando para amanhã a mesma
ORDEM DO DIA

Trabalho de Comissão.
Vém á Mesa as emendas de nrs. 57 a 62.
Está sôbre &. Mesa, pelo prazo de 20 dias, para receber
emendas de 1· discussão, o projeto de Constituição (8- dia).
Levanta-se a sessão
nutos.

ás 15 horas

e 50 mi-

19n Sessão, em 7 de Dezembro de 1933
Presidência dos 81's. Antônio Carlos, Presidente e Pacheco de
Oliveira, 1° Vice-Presidente

1
A'5 :11 horas, comparl'cl'm os Srs. :
Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Christl)váo Barcellos, Thomaz Lobo, Fernandes Tavora. Clementino Lisboa.
Waldemar :'tIoHa, Alvaro Maia, Mario Caiado. Luiz Tirelli.
Alfredo da Matta, Mario Chermonl. Leandro Pinheiro, Moura Carvalho. Uno Machado. Magalhães de Almeida. Costa
Fernandes. Carlos Ries, Adolpho Soares. Rodrigues Moreira.
Godofredo Vianna. Agenor Monte, Luiz Sucupira, Waldemar
Falcão, XavÍf~r dI' Oliveira. Silva Leal. Pontejo; Vieir:J.. Kerginaldo Cavalcanti. Martins Véra, Herectiano Zenaide. Vello50 Borges, lI'pneu Joffily. Barreto Campellf, Ogamenor. Magalhães, Souto Filho. Mario Domingues, Arruda Camara. Augusto Cavalcanti. José Sá. Simões Barbosa. Humberto ?!.:"hlra.
Osorio Borba. fiÓf's Monteiro, Valente de Lima, Izidro Va;:;concellos, f'ampaio Costa, Guedes l"ogueira. Leandro Maciel,
Augusto Lei te, Rodrigues Doria. Deodato Maia. J. ,1. Seabra,
Marques dos Reis. Magalhães 1'<eUo, Arthur Neiva, Edgard
Sanches, Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão. Homero Pires, Manoel l'íovaes, Gill'no Amado. ~egr'eiros Falcão, A: •.ysio
Filho, Arnold Silva. Lauro Passos. Fernando de Abreu. Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto. Sampaio Correia, Leilão
da Cunha. Olegario Mariano. ;·mo de Alvarenga. João Guimarães, Prado Kelly, Raul Fernandes, Accurcio Torres. Fernando Magalhães, José Eduardo, Fabio Sodré, Cardoso de
Mello, Soares Filho. Buarque . Nazareth, Lemgruber Filho.
Bias Fortes, Martins Soares, Pedro Aleixo. Augusto d<e Lima,
Negrão de Lima, Augusto Viégas. Matta Machada. Delphim
Moreira, José Alktnim, Vieira Marques, Clemente Medrado,
Raul Sá, Simão da Cunha, Christiano Machado, Polycarpo
VioUi. Daniel de Carvalho. Levindo Coelho. Alei;co Par.lljt.lassú, Valdomiro Magalhães, Benedicto Valladares. Belmi~'n ç1e
Medeiros. Licurgo Leite. Campos do Amaral. Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, Plinio Correta de Oliveira, Alcantara Machado. Theotonio Monteiro de :Barros, MOraE:5 Andrade, Vergueiro Cesar, Jorge Americano, Hyppolito do Rêgo.
Guaracy Silveira. José Ulpiano. Abreu Sodré, Almeida CaVellasco, Alfredo Pacheco, Lacerda Pinto, Idalio Sarderoberg,
Vellasco, Alfredo Pacheco, Lacerda Pinto, Idalio Sardemberg,
Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Anes Dias. Frederico
Wolfenbutell. João Simplicio, Renato Barbosa. Demetrio
Xavier, Victor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara;
Fanfa Ribas. Argemiro Dornelles. Assis Brasil. Alberto Diniz,
Cunha Vasconcellos. Ferreira Netto, Vasco Toledo, Walde-
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mar Reikdal, Francisco Moura, Antonio Penaforte, João Vitaca, Alberto Surek, Armando Layder, Edwald Possolo" Guilherme Plaster, Eugenio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Mario Manhães, Sebastião de Oliveira, Antonio Rodrigues de Sousa, Martins e Silva, Ricardo Machado, Augusto
Corsino, Horacio Lafer, Alexandre Siciliano Junior, Mario
Ramos, Pacheco e Silva, Rocha Faria, Roberto Simonsen, Teixeira Leite, Pinheiro Lima, Levi Carneiro, Abelardo Marinho.
(168) .
O Sr. Presidente A lista de presença acusa o comparecimento de 168 Srs. Deputados.
Está aberta a sessão.
Comparece o Sr. Ministro Osvaldo Aranha.

O Sr. Fernandes Távora (2 Secretdrio) procede á leitura
da ata da sessão antecedente, a qual é, sem obi;ervacões,
aprovada.
0

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do expediente.
O Sr. Tomâz L6bo (1 Secretdrio) declara que não há expediente a ser lido.
0

O Sr. Cristóvão Barcelos - Sr. Presidente, Srs. Deputados: inscrevi-me para explana!' assuntos concernentes
á defesa nacional. Os militares, com assento nesf.d Casa
não concluíram o seu trabalho, nem fixaram definitivamente
as suas idéac;, porque procuram ainda ouvir as vozes mais
autorizadas, sObre as questões que nêle se debatem. Aproveito-me, todavia, da inscrição para falar de dois assuntos que
reputo muito delicados e sObre os quais teria grandes apreensões em abrir o debate, não fôra eu tratar dêles apenas sob
o aspecto militar.
Devo dizer, inicialmente, que hei sido envolvido, a meu
pesar, no torveHnho, no emb3t~ das hastes parlamentaristas
e das falanges presidencialistas. Tendo o mau vêzo, de que
me penitencio e que procurarei corrigir, de, algumas vezes,
não apartear os oradores, mas os aparteantes, n~o deixei ainda definido e bem delineado o meu ponto de vista a respeito
do regime que nos cabe adotar.
Durante o discurso do talentoso deputado por Pernambuco, hoje meu grande amigo, Sr. Agamenon Magalhães,
tive de dar um "apoiado" á critica feita ao fetichismo, que
se observa .pela Carta de 91 e o fiz certo de que, se r~almen
te existisse nesta Casa tal fetichismo, representaria grande
perigo. Felizmente, Ilorém, todos estamos convencidn~ de
que, o que há é apenas a admiração insuspeita por aquela
Constituição.
.
Devo confessar mesmo que guardo a mais grata lembrança dos estudos que fiz, daquele texto, e de sua doutrina,
na Academia Militar, mas de outro lado, devo também ronfessar, não obstante ser um leigo em assuntos de ordem jurídica, mas atendendo apenas á minha sensibilidade de patriota, que a atualização da Carta de 91 não corresponde ás
nossas necessidades e aspirações. (Muito bem).
Tenho para mim que ainda se processam e cristalizam
as formas de govêrno, pelo mundo af6ra; e alguma cousa
também me diz que nem o parlamentarismo integral, nem o
presi'lencialismo puro (apoiados), poderão subsistir na época
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presente. É por isto que eu aêeito como ponto de partiJn.
como base inicial para elaboração do projeto constitucional
que há de vir, o anteprojeto, que é eclético e por isso mesmo, um ponto intermediário, um meio termo entre as várias
doutrinas, entre os diversos sistemas.
OSn. AGAMENON DE MAGALHÃES - V. Ex. há de convi r que é um passo para o paI'! amental'Ísmo.
O SR. CRTSTóVÃO BARCELOS - Não me rendo, e j ámais me renderei, ao parlamentarismo de meu talentoso
amigo, Sr. Ag~menon Magalhães. São essas transigencias
que temos de f~zer atualmente, cedendo ao determinismo
econômico, ao avanco da sociologia do Estado de após guerra.
É justamente o que pressinto no anteprojeto.
O SR. ALOíSIO FILHO - O anteprojeto só não chegou ao
parlamentarismo, como nós queremos, porque não houve coragem para isso.
O SR. CRISTóV.~O BARCELOS - Rendo justiça aos
insignes juristas que elaboraram o anteprojeto ...
O SR. ALOíSIO FILHO - Como eu também.
O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - ... os quais tiveram
a grande coragem cívica de dar um largo passo para a
frente.
O SR. ACÚI\CIO TÔRRES - Mas tiveram enormes falhas,
já apontadas pelo eminente Sr. Carlos Maximiliano, uma das
figuras centrais da Constituinte.
O Sn. AMARAL PEIXOTo - Para corrigir essas falhas é
que estamos aquí reunidos.
O SR. PRADO KELLY - O nobre orador não está justificando o ante-projeto, mas expendendo idéias gerais em
tôrno do presidencialismo e do parlamentarismo.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS Não estou justificando o ante-projeto; o que digo é que êle serve como base
inicial, como ponto de partida para a discussão e não voltarei á tribuna, para tratar dêsses problemas constitucionais, senão quando se cogitar do qüe respeite á minha especialidade, dos assuntos de defesa nacional.
Confesso minha admiração por todos quantos colaboram no ante-projeto. De modo que a afirmacão do nobre
Deputado pela Baía, de que êsses ilustres patrícios não tiveram coragem, para colimar seus objetivos, certamente
ecoou profundamente no meu espírito, compungindo-o.
O SR. ALOíSIO FILHO - Eu quiz dizer que êles não tIveram a coragem de chegar até o parlamentarismo.
O SR. PRADO KELLY - Não será uma questão de falta
de coragem e, sim, de conviccão.
O SR. AGAMENON DE ·M:AGALH.~ES Falta de eOI'agem,
no sentido de prejuízo cultural.
O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - Se me permitem us
nobres colégas - devo fazer uma comparação para tornar
mais nítido o meu pensamento. É a seguinte: a lei Bueno
de Paiva procurou corrigir, tanto quanto possível, os malefícios da lei eleitoral. Pois bem, por melhores que fossem
as intenções, por mais elevado que tenha sido o objetivo do
saudoso Senador mineiro, a lei Bueno de Pai va veiu agravar a nossa situação. Na verdade, se, antes dessa lei, havia
esparsamente, esporadicamente, Deputados oposicionistas no
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Parlamento, ela, ql1fll'l'llIlo daI' ellRfljo á representação das
minorias, !r'OIIXI' pal'a o COllgrflssn verdadeiros fariseus,
qllP I'I'am aqll!, lIiin l'I'pl'P;':Plllallll's dI' olJo;.:ição algl1nw pcm
dll minOl'ia;.:. ma;.:, aTwnas, frl1to dos conciliábl1los dos palários go\,pI'JlaIllPlIlais.
(j ~II. \';.\:\11';:"11:-; li!': !'IIMi.\LlI.\ES ,\p'oiado; PI'a o fanlO;':o I'Ildfzi,:.
() f'Il, CRIf'TúV,\O BAHCI~LOH ~ Como assinála milHo
11l'm (J ilm:il'p ('olpga, fll'a o famoso I'od!;r,io.
Pois h('m, 1'11 aval1\,o - I' pl'\:O a hlmf'vo1<'in('ia de todo~
os mcns pal'ps pal'a I'Stp lal\1'1' dI' 11m discllrso dI' If'igo :\\'anço I'ssa r"lac;ão. já qllf' nos nfto ,\ possível cstahelccer
Ill"OIJOI'çâo. Ilnrqlll' aos instillllos jllddÍC'os niío Sfl pOflc daI'
valor nUI11('I'ico: o Ce'ldigo EI!'íllll'al I'stá pal'a a Ipi Blwno de
Paiva. ast'im <'omo a Con!"titllic;ftn ql1l' vamos elahoral' eslal',i vara a Con!"tilllif:ão dI' !ll. (.l/lli/n b('m,)
() l'n. ,\C;".'I R:"O:" 111' :\1.\(;,\1.11.\F.S A rl'fOl'ma !"Pl'á 1'aclicaI. 1.0;.:1" di' 11\lVÍ!' V, Ex .. pOl'qll1' a <'olahol'ação quI' nos
fl'az " ;':I'IIIPI'(' ;.:in('l'ra.
O f'H. cRl~Tú\";\(j B:\IlCELOS - Aliás, é o úaico contingente que IJIl"SO t I'azel' pal'a esta Casa.
O l'n, C.\RLnS REIS - f:s;.:e. fl mais Cl cia inteligl~ncia ~
clarecida. ~o a~~\Int(), não há Il'igll~; basla tcr intuí.;áo jurídica c 110m sen;~o, como V. Ex. os tem. (AJJoilldos,)
O :--n. CIlI~TóV.\O B.\nCELO~ - ~r. PI'p~iden(e, se
até aquí IH'O\'I)quei apal'll's I' inle'rruJlc;cies, hl'm imagino
('omo. l'ntT'ancio, no as~unto qlll' pretenelo debuchar, ~crei
contrariado pelos ihlstl'es coléga~. Deshabituado das lides
ela tl'ibllna, poi" rnl' 11,,,110 I'ntre'gue~ a outras p\lgna~, ~ cheio
ele al)J'l'l'n"ões qUl' venho I'nfrl'ntar a matéria,
Dese'jo h'atar dI' Illfldicla lll'enlf'nle p Ilalpitanle a
da mudanl;a lIa Capital,
~ão há, nesse ponlo. ('ontrovérsia. Todos I~slão acorde!!
- IJl'm o sei - em qlll' a Capital ell'VI' sl'r tl'ansfl'rilla para
ponlo mais ('entraI dll IJa!S. Já os Consl.itnintes dI' ~H l.t"el'am esta vis.io sC'glll'a: mas, Jll'la I'menela quI' num Parl.ido
vai aIll'C'sl'lllar. Iimitancio, não no I'spaco. mas no 1.1'II1PO, a
realizac;ão dfls~a mudança, sl'i lwm qlll' se' vão fl'rit' inleresses pe~soais. inlflrC'ssps os mais elÍ\'I'I'SOS, all\ nll'SIllO partidários.
Devo. Ilorl'm, dizC'r quI' vou Cllcamr o aspp('lo da questiio sob l) Jlonto de vista lllllilar. VOIl mo!"trar a I'Sf:l Casa,
quI' niio jlOl.emos 1.1'1' o Hill lÍI' Janl'il'o col11o sc'de ,lo Covêrno da Ilepública cio Brasil.
Se Ille permitirem uma sl~rie elc~ narrai ivas. 1I(I\'o comecal' com o exemplo de Paris, quando o exército alemão, na!
suas primeiras arrancadas, se avizinhou da metrópole francêsa, e as autoridades pensaram em transferi-la.
Sabemos como ecoou no Universo, como foi dolorosa a
impressão de todos nós pela simples notícia da mudanc;a da
Capital.
Pois bem. era Paris, como Londres, visada, sistemeUcamente. pelos aviões adversários. Eram noites tétricas,
Os que assistiram a tais acontecimentos, jámais poderão
perder a lembrança dos lances épicos dessas noites.
O canhão de grande alcance de cinco em cinco minutos
fazia cair seus projet.is sôbre Paris. Os estragos materiai~
eram quasi nulos, mas a repercussão moral naquela cidad6

-

i27-

inlf!n~a. '1\1(' ohrigou o I'X"\'\' i t n fl'an('\\~ :1 novos ~3('l'i
al'im d(~ que I"Pf1l1i~f;(l lÍs linhas al('m;i:-:.
Pois b{'rn. ,iá ao fim das úllima~ al'l'anratias alpmãs.
qualldo ~(, ouvia. rPI'Ia lIladl'lIg-ada, 11m ,'an!tl1lH'io, qlJal
ll'llvoada l'nslIl'dl'l'l'dol'a I' ronllnll:l. a pOPlIlação parisif'nsn
('lJrnO C/l/f' ~!' !/ll!,J'ia I!'vallfar' afl',"ila, {' foi Ilt'rl'sslír'io qu{' as
allns aulol'illntl!'s lllilrt:lJ'l'S da capilal 1"1':1111'1',.;;\ afi;'\a~sj'Ol
illH'dialallll'lIfro /I(I/f'ords "m lodo" os I'{'('alllos da ridade, nizl'IlIlo <lI!!' os tiros '1111' 51' "slavam 01lVilldll f'r'am lia ('01111'<1J"'j'/HII';II;iio d!' "'01'11, ('onll'a-(tI'!'(tnr:lI:iio (]III' "avia li!' mal'/':t!'
nos Aliados. /Hll'a I'I'III/,r'(', fi ('amillho lia vil(,r'ia,
~r'. Pr'f·sid,.",/" ~al/l'rnos 1(111' flS <Ivi/;/'s ";111, ("orno In/'111(1/'1'''; n1lxiliar'(·s. as "oilf's 111' ItWI', n~ noi'l'!'; Iim/oil)as, a,,sim como os CUl',"''' lIáglla (' os lag'o~.
Ol'a, quI' fnziam os a/NrH"',,;'! r)l'sfpriam 5PJl vt.o ('m
demanlla do ~(lna I' o ~"na 0<;; "Iwalllinhava ,,:U'<I Pal'is, I';
corno, dl!poi~. 05 ÓI'l~rIOS dl~ lI"f"sa anti-a(.r,.a fornm ~" 01111til)lil~nTII/o,
pl'OI'flraralll ""'1.'0 r 111111. I' ;::,. dir'iFdl':Jm para
Vm'!"allJ('~. I'rn hllsta do 1'/:1"11/'1' laF{l' 1/1' L"iz XIV, "lO fonna
de eI'tIZ, 11m 1/05 brnl;os lIa I1l1nl illdit'ava l'al'Í~,
J,nrro tudo i"so Imr:! :ll'I'JlIII:1I' 11111' no~;::a I'apila) ~ 11m
nbjeUvo pI,p,cioso. não s(, pal'a as I'~qlladras adv/'r411'ias COInO
para os hil/ro-nvit;f's. 1'; 11('';, 1/1:" ailrni,'nmos 1I",;~a "nin, Im('(mtr'al'(~rnlts nela, flxa 1:1 fOl'ull', " lIIa im' 1H'I'igo, WlI"q1H~ IIS
~p,u;; rl'f1'~xos. as sua,; infll'xlil''; ir';;I' apo"tar o i'al{u~i() 1/1)
GOV(~I'JlO, 11" al';;(O"ai;::. IIS d iqll(',; I' IJ.l\os os 1'''111 flS SI~lIsí"'l~i".
('Jlfim. todos flS o".ifll.ívI';:: irnpIll'lanfl'" par'a o al:lIllll~ da aviação ini:niFl;a.
Gomo IIpr,larpi, ao aprl"::I'nfar I'"'a I'ml'nda, /'11 limrlf'j ."11:\
tlisposíCi'I(J lH) LNnpo e Ilão no /',';J,:lI;O I' ll1ío
1"'/II'llill)l,l)
aquí a pmpnr/a do melJ in"sll'II'<'Ível I~ salJl!l''';o conl.i~('/'arll'r,.
Dl'. :'jj)o Pf'I;ar.ha I' dl'''f'IIS r,I,ll'll;a" dl~ rl'pr"'''l'n tal;1ífl. I~ M;gundo a qlla/ SI' mnndava :1O"xal' a (:apital Fwlflral ao E,;tndo dr) Rio dI' Janeir'o,
Prl'(~isamfl;::. l'r1f I'f'fnnto. romprl'f'nl/r,r hl'm a ,itllal;fio I/a
Capilal Fed"ral, n', dia I'm IJIII' "Ia ficar :lllV"lOma (~ 1/".;provil/a de fodos flS l'll'ml'nlo" oficíai,,;.
E, SI~ nfio r"nflvo a prnpnrla 1/0 mell ;;:lllrJoSO I'Ontfll'l':lnco, fo. pnr'lJIl1' jfl ;;fio dN~llrridl',; \O I' (...'lnto,.; anos e f'l'spr'j 1.0
n sl'nfim"nt,o Irll~al. li :imor á tral/içijo de!"t:!. tida ft~rra, /jllf'
f: dp. l.úr10!'l :i r.írJal/e do Rio dI' Janeiro.
Acho. pnrl'm, qlll! I) anl.f'proj,·tl, tamb';m não r'l';:ol'\'l~ a
qn(~sf.ão, 011, antp.:,;, inclflill nllm ,;rro quando qni/. dar fi fr:rra
cal'ílíca o nomp. r/I~ "I ~Ilanahara". ;-il' vnm/);, "ar antúnom la
an Dislritn. dp.vl\mos I',':".prvar ao ílClVO li Ilírr,Ho de batú;\r,
dfl dar nomP. :i ridadp.. quI' vai ~f>r'ma, íntp.iraml'nt.e ';lIa.
:'a minha ,.m'~nda. aflPnas di!;o qUI: :I. (:apit.al Fel/f'ral
:"p.rá autljnoma: ma,; n;ll' f,.chn a qnest.ão, não diminl) ;l
hipótesP. ri,. "."Uar <l Dist.rito Federal. mais tarde I'}U mai,;
cedo, quando l) império das drcunstancias a,;,;ím conduza o,.;
seus representantes. e de acGrdo com I) art. ;')0, ao t.errilóriu
fluminense .
.Assim. apenas rehav"riamos o quinhão precioso de t.erritório que cedP.mos, afim de que nele t'o;;se .>dificada a
mas bela cidade do mundo.
Outro assunto de mágna impol'fancia e a~:;á:; delicado.
Sr. Presidente. é o de que agol'a vuu trataI'.
Fui sm'preendido pOI' uma f'rnenda do nubre Deputado
Sr. Alfredo Pacheco. suprimint.lo ;) art. 106, § 5°, assim
concebido:
"Sempre que a ili!ce""ülal1e rio serviço religio:;o
se fizer St.'lltil' na:> expeJiçõe:; militares. nos hospitais,

(ll'a I fio
ffcio~.

-

f28-

nas penitenciárias e outros estabelecimentos públicos, será permitida a celebração de atos cultuais,
afastado, porém, qualquer constrangimento ou coação, sem onus para os cófres públicos".
Como disse, o honrado colega, Sr. Alfredo Pacheco,
apresenlou emenda suprimindo tal disposicão. Venho declarar á Assembléia que defenderei, com todas as véras de
minha alma <1e patri6ta, o artigo conforme se acha no anteprojeto. (Apoiados; muito bem).
O Sn. ALl"REDO PACHECO - V. Ele. não é partidario do
Estado Leigo?
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Para responder a V. Ex.
lerei as palavras de Rui Barbosa, que melhor esclarecerão
o assunto.
Assim, vou dividir a matéria em dois setôres: o jurídico
e o propriamente militar. Quanto ao jurídico, peco licenca
para citar um dos mais brilhantes trechos de Rui Barbosa.
extraído de paginas admil"áveis, a respeito d:l pl"esença dos
sacerdótes nas expedicões militares.
SolicHo a atenção dos nobres colegas. Quem fala agora
não é mais o humilde represent:lnte do Estado do Rio. (Não
apoiados) •••

O Sn. FERREIRA DE SOUSA - O nobre orador é por todos os títulos digno e competente. (Apoiados).
O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - •.. mas o grande e
saudoso Rui Barbosa. O que se 'Vai ouvil" é a palavra do
sábio que não se perde e não passa.
"Véda a Constituição de todo, nos Estados Unidos, corno aqui, aos poderes federais, qualquer aliança êntre a Igreja e o Estado; circunvala êntre este
c aquela a scparacão mais compléta. Mas os atos mai!'l
solenes do Govêrno invocam o nome de Deus. Os generais em servi,=o de guerra imploram. diante da~
tropa!'. a bondade tutelar dessa Providência, que encaminha indivíduo!' e nacõe~ .. ,
Numa das suas ordens do dia, LincoIn, como ge~
Deral em chefe do Exél"cilo e da Armada, no meio da
terrivel gueJ'ra ci"n em «lue periclitou a exislência
tia União, Impunha rigorosamente ás suas forças a
obediência a êsse preceito: .. O general espera e confia", dizia êle, "que cnda oficial e cnda praça hu::c:lrlio viver como convém a so~dados cristãos, afailados
em lutar pelos mais cares direitos de sua terra" ..•
- Vede se anda f6ra da 16gica o b('m senso americano. O Estado exige de todos os cidadãos o imposto de sangue. Ninguem lh'o p6de recusar a título de
que o seu crédo o aborre~a.
Ao reclamo desse dever se alistam os exércitos e
tripulam as esquadrãs. Mas esses lidadores, que se
aprestam a morrer, nos campos de batalha. ou nas
vagas do oceano, pela segurança, pela integridade,
pela honra nacional, não ahjuráram, vestindo as armas a consciência religiosa. Levam consigo a sua fé,
o seu Deus, as suas espei'ancas na imortalidade, o
cuIto de seus pais ..•
- Quem lhes há de ministrar, nos quarteis. nas
escolas militares, nos vasos de guerra, os ofícios divinos? Quem, no leito do hospital, ou entre o fogo dos
combates, lhes dará os soccôrros do céu? Quem? Se
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a lei fechar os estabelecimentos militares aos ministros do Eva_ngelho? Se as forças, que marcham para
a.~prra, na? .se acompan~arem de ministros da religlao? Se a rIgIdez das obrIgações militares não conhecer os mandamentos supremos da vida cristã? ..
~ ~e onde ac~dirá o valimento apostaI ar ao
m~rInhelr/), qU~ expira n: solidão dos mares, ao conscrIto que agomsa IJas re.regas do uma campanha entre as. a!"mas da pátria e as do inimigo? A quI' Ululo o cIvIsmo, vestindo-me a blusa, ou a farda me sequest~a as relações religiosas, c, sôbre me c'xigir o
sacríflCio da vida, me impõe a morte do ateu?
Assim, banir do quadro militar, em IJome da liberdade o elemento religioso, é estabelecer debaixo
de~se n?mc ~ ~ais odiosa das servidões, 'c pagar
com a mgratldao suprf'ma os crviços do marinheiro
e do soldado ...
- Não quizeram, pois, animalisar o hom~m di}
guerra. Viram, e1aramentr! viram, que a multidãf) armada, sem o frêio do r/!speito--cristão, é como afl feras domadas, que acabam fatalmente por devorar os
domadores ...
- Mas, o soldado hrasileiro há (le sentir um dia
que o estão desnal.urand(), e t.omará na..~ próprias mãos,
pacrfiea, mas resollll.arn(~nte, a causa da f;ua recrJncilia(;ú(} religiosa. 011 I'ntão. ái de n6s. filiando o
ateismo de fusi! e tJuionl'ta ge inflamar nas l~xpJns(j/:!'I
da crueldadeI
Tal ~ o aspecto jurídico da quesflío.
Entro, agora. no setor pllramentp- militar.
O SEi. LEA:"IDRO Pr:"lHp.1Ro - V. Ex. permite um npartp-?
Quando da grande guerrn I:ur()p~ia, tivll ocasião de v~r os
exércitos italiano. franc(~R, ing-II\R, acomrJanhal1os de ';1!11~
respllctivoR capelães militar{~s. ~/:gllj(jOS por sacnr(Jof.l!!oI fllmr
de um, quer d(~ outro cret1o.
O SR. CRISTóVÃO B.\nCF:J.()S - P/!r.O fJermi:'lsão par:l
dar meu t(~"temunho, quanto ao Io:x~rcito Fram:I':s. s,~ mA
permitem, farei singela narrativa, esperando o m/!lhor acolhimento por parti; desta Aiw:mblt:m.
Quando mp. apresenlrd a um cfo~ regimentos francnse!!.
estava essa unidade em rJ.~scanso, ar:nntonada em uma da:!
aldeias do norte da França. PI'Ocurando saber a hora da missa. ti.... e ci(.ncia de que seria no dia seguinte, ás nove. funcionando como celebrantp. o próprio cura do Regimento. ~o
dia imediato encaminhei-me para o templo. ~ão vi nas
ruas um úni~o soldado. um só oficial. Disse. então, de mim
para mim: será possível que, e~ meio desta tor~enta, os
soldados franceses não se aproxImem de Deus? NISSO, defronto com a egreja: entro por ela. ~á en~ontro t~d?s. os
militares, disponíveis e dispensados, InClUSIVe a oflclahdade, sem exceção de um só.
Declaro tIue me vi possuido da maior das emoções, porque todos cantavam, durante a cerimônia ~o sacrificio da
missa. Terminada a cerimunia, cantavam amda, fazendo. rebOar pelas ruas da aldeia os últimos hinos ,e salmos, pedIn_de
á Virgem Maria: "Sauvez la France! Ne n abandonnez pa:.l
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Pois nem. Desde então, onde houvesse uma cruz, onde
houvesse uma capela. onde houvesse um altar, nós nos aglomeravamos, nos reuniamos diante do cura, um simples soldado, mas corajoso e devotado, coberto de medalhas.
No Brasil, durante as operações de 1930 e nas de 1932
as minhas colunas tiveram ampla liberdade de culto. De futuro, Se não estabelecermos essa permissão, muitos comandantes, louvando-se na norma proibitiva, certamente não
consentirão que os soldados tenham o seu'culto e o conforto
da sua crença.
O SR. MAGALHÃES NETO - O que não se compreende é que
espíritos liberais préguem essa intolerancia.
O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - Nessas mesmas páginas de Rui Barbosa, qne estão colecionadas num livro precioso do honrado Deputado pela Baía, encontram-se os melhores argumentos a éste respei to. Não os repetirei para não
cançar os que me estão ouvindo.
Direi que é uma falsa liberdade essa que Ss. Exs. querem, quando não permitem que seja livre o culto daqueles
aue pretendem morrer dentro da sua religião. Justamente
êsses são os que cerceam a liberdad€'. É nesse fato qu", está
a coação OlI o constrangimento.
Pois bem, Sr. Presidente, venho traze.. o depoimento da
minha experiência e se os meus argumentos não servem, •••
O SR. LEANDRO PINHEIRO-- Valiosissimo. (Apoiado,,).
O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - ..• fica para esta
Casa, especialmente para a douta comissão dos 26, o meu testemunho pessoal, sincero, e, sobretudo, imparcial, confoi.'me
vão ouvir os nobres Deputados.
Quando faziamos prisioneiros paulistas, êles vinham
para a retaguarda. Sabendo eu, o quanto deviam sofrer as
almas daqueles jovens, pedia ao padre da nossa expedição
que celebrasse missa. E era de vêr-se como totios os
prisioneiros, ajoelhados na relva, ouviam com a maior contrição, com a máxima unção religiosa, os preceitos do sagrado ritual.
O SR PLíNIO CORREIA DE OLIVEIRA - Sou o mais moço
dos Deputados paulistas e, assim, julgo-me com autoridade
p~ra falal" pela mocidade do meu Estado. O depoimento, que
o nobre Deputado irás, é verdadeiro. Posso afirmar, em nome da mocidade paulista, que ela faz questão fechada das
reivindicações religiosas, que o orador tão bem defende. A
bravura que essa mocidade mostrou, provinha, também, das
suas convicções religiosas.
O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - Vejam os meus ilus..
tres colegas: se a minha palavra nada vale, tem a prestigiála o contingente de apartes preciosos.
O SR. MONTEIRO DE BARROS FILHO - Tendo servido dois
meses na tropa constitucionalista, posso atestar o serviço
eficientissimo prestado pelos capelães dos batalhões, não só
junto aos corpos de saúde, como até, muitas vezes, no transporte de alimentação para as trincheiras, nos dias de combate intenso.
O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - Eu me alongaria se
entrasse em considerações tendentes a mostrar o fundamento da minha recusa â emenda supres!,iva do honrado Depu-
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tado. Entretanto, devo ainda acrescentar que, no tocante a
um dos sacerdotes, fui obrigado a baixar uma Ordem do
Dia, a conselho do médico chefe, para que o mesmo não s~
sujeitasse mais á transfusão, porque, para cada ferido, gravemente, que se esvaia, êle logo oferecia seu sangue. Foi
preniso uma ordem da minha parte, severa e rigorosa, para
que êle não persistisse nesse procedimento altruístico e de
grande piedade cristã!
Quando se deu a morte de dois valorosos oficiais da FÔrça Pública Mineira, foram amb9s sepultados no mesmo cemitério: um, de conformidade com as cerimônias católicas,
outro de acôrdo com os ritos protestantes. E todos nós, eu
e os meus comandados, os acompanhámos com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, com a mesma saudade.

°

(Apoiados. )

Não devo, Sr. Presidente, abusar por mais tempo da
bondade dos meus colegas.
O SR. LU.....DRO PINHEIRO - V. Ex. está se conduzindo
brilhantemente. interpretando talvês o pensamento da maioria da. Casa. (Muito bem.)
O SR. OLIVEIRA CASTRO - Está expressando o sentimento, se não da unanimidade, da quasi totalidade do Brasil.
(Apoiados) •
O lSR. PLfN10 DE OLIVEmA O nobre orador está falanc10
com a experiência que tem.
O SR. XAVIER DE OLIVEIP..A - E' a vóz do Brasil cristão
que faia pela boca de V. Ex.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - :tstes apartes, senhor
Presidente, confortam-me e animam-me.
O SR. OLIVEIRA CASTRO - A religião não exclue o patriotismo, antes reforça-o.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Vou concluir, pedindo permissão á Casa para lêr alguns dos mandamentos do
Boldado francês que partia para o "front":
"Souviens-toi:
Ton Dieu á servir;
Tcs chefs á respecter;
Tes camarades á aimer;
Ta consigne á observeI';
Ton honneur á garder;
Ton foyer á proteger;
Ton drapeaux á glorIfier".
São palavras que devem estar inscritas em todo o cateCIsmo cívico, e eu as posso repetir- neste recinto, dizendo:
Amemos o nosso Deus; cumpramos o nosso dever; defendamos a nossa honra; protejamos o nosso lar, tl glorifiquemos,
acima de tud, o auri-verde pendão da nossa pátrIa! (Muito

...

bem; muito bem. Palmas. () orador é vivamente cumprimentado e abraçado.)

2
O Sr. Valdemar Falcão
Sr. Presidente, um dos
capítulo mais interessantes do ante-projeto constitucional é
o que diz respeito á ordem econômica e social. Nele se consubstanciam vários preceitos inteligentemente urdidos, tendentes a possibilitar, dentro do quadro brasileiro, um ambiente de justiça social e de reparacão econÔmica.
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Longe de mim, Sr. Presidente, proclamar que o que está
contido nesse capítulo é obra intangível, trabalho perfeito,
re!l.lização impecável. Mas, ninguem poderá negar que encerra, quando mais não seja, um conjunto de postulados que,
bem entendidos, bem articulados e bem aperfeiçoados, poderão conduzir a uma solução econÔmica e social condigna
com as necessidades e as caracteristicas do meio nacional.
Mas, Sr. Presidente, essas medidas, que se consubstanciam nesse eapítulo do anteprojeto constitucional, seriam
muitas delas inoperantes, seriam várias delas ineficientes, se
não fossem precedidas, ainda no regime pre-constitucional,
de outras providências ~cgislativas de Govêrno Provisório.
que facilitassem, que promovessem, que propiciassem o ambiente econômico necessário a tornar uma realidade as aspirações contidas no referido capítulo do anteprojeto.
Uma dessas medidas acaba de ser iniciada pelo Chefe
do Govêrno. com o decreto chamado do "reajustamento econômico". Em torno dêsse decreto, e por causa dele, já começa a fazer sentir-se a crítica, aqui e aH, mesmo no seio
desta Assembléia. lá fora, na imprensa, e por toda a parte.
crítica necessária, porque instrutiva, crítica indispensável.
porque envolve naturalmente uma colaboração, uma série
de considerações que, apreendidas pelo Govêrno Provisório.
hão de conduzí-Io a um exame cada vez melhor e mais
completo do problema que êle teve em vista resolver.
Acontece. porém. Sr. Presidente, que no meu animo de
estudioso desses assuntos, se formou a convicção de que, entre as várias apreciações surgidas, algumas não encerram a
justiça indispensável, a serenidade que deve ser o apanágio
das críticas dêsse gênero, o espírito de colaboração que se
faz mistér nesses reparos. para levar o país a bem compreender e a melhor praticar o que resulta da medida do 00vêrno Provisório.
Assim, Sr. Presidente, uma das objeçül's trazida" a
êste plenário. por um dos espíritos mais inteligentes desta
Casa, cujo nome pl'onuncio com a maior simpatia, o representante profissional Sr. Vasco de Toledo. encontra-se
na afirmação de que o decreto de reajustamento econômico
beneficiava apenas a dois ou três Estados brasileiros.
O SR. VASCG DE TI)LEDO - Eu não disse que o decreto
beneficiava a dois ou três Estados, e, sim, a outras classes
que não a lavoura e advirto ao ilustre representante do Ceará que estou recebendo cíocumentos judiciosos e valrc.if:;õsiíllOS de lavradores paulistas, adotando o meu ponto de vista.
O SR. VALDEMAR FALCÃO - O digno Deputado Sr.
Vasco de Toledo, com o seu aparte, não antecipará o meu
argumento, porque chegarei oportunamente ao ponto que
visou, ao ponto a que S. E. aludiu - de benefício a outras classes.
Já que o distinto representante profissional declara que
não foi de sua autoria aquela objeção. suponho tenha sido
ela do não menos ilustre colega Sr. Cunha Melo, Deputado
pelo Amazonas.
Beneficiava - referia eu - apenas dois ou três Estados, em desproveito do norte, do resto do pais.
Sr. Presidente, para chegar a essa afirmação é preciso plantar no campo da ciência econÔmica o princípio do
imediatismo, é preciso querer que as medidas econômicas
sejam adotadas todas, em conjunto, arrastando no mesmo mo-
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mento, no mesmo instante, todos os reflexos, todos os consetários e todas as resultantes que se esperam dos fatos dessa
natureza.
Não, Sr. Presidente! No campo econômico não há compartimentos estanque::;. Se o decreto de reajustamento benefícia dois ou trôs Estados, beneficiará necessariamente a
economia brasileira, porque dentro do Brasil, não há Estades que se isolem econômicamente, não há produções que
se não articulem com as outras producões do nosso território e nessa ordem ue idéias, não sei como o decreto de reajustamento pórle beneficiar um só Estado em detrimento
dos outros.
O SR. LEÃO SAMPAIO - Só o faria se tivesse preferências em sua execução.
O SR. VASCO DE TOLIIDO - Desejo afirmar, mais uma
vez. o quanto disse er.1 meu protesto, e já agora pergunto
ao nobre orador por que é que as at,;ões de um dos mais important.e;;; estabelecimentos bancários de S. Paulo subiram,
na colação, de 25$000, de um dia para outro.
O SR. VALDE:\fAR F},"!".,CÃO - Não tenha pressa o meu
distinto colega, porque chc. :lrei metodicamente ao seu ponto nevrálgico; peço, porém, que espere um pouquinho, pois
quero ser o condutor do meu discurso. A medida beneficiaria uma zona determinada do país, diz V. Ex. Imaginemos
que ela beneficiasse onde mais se faz sentir a imllístria pastoril, a agricultura. IllSO seria uma contingência natHrai da
nossa terra. Por força que êsse decreto alingirá mais em
cheio a parte do território nacional que encerra em seu sl3io
os maiores centros da produção, da lavoura, os maiores centros da produção tirada da terra pelo trabalho diuturno do
homem. Mas, êsse fenõmeno refletir-se-á naturalmente nos
outros campos de aeão, nos outros campos de atividade produtiva, porque no mundo econômico, eu não conheço - a
menos que esteja em êrro - compartimentos eslanqul>,s. Se
a medida beneficia S. Paulo, se beneficia o Rio Grande do
Sul, se beneficia Minas Gerais, necessáriamente beneficia o
resto da Nação, beneficia os outros Estados, que não são
isolados e se articulam, se prendem numa rede imperceptível
de todas as partes, com êsses centros mais opulentos, mais
notáveis, mais eficientes da riqueza nacional.
O SR. CUNHA MELO - V. Ex. está exaltandc mais o
decreto do que o próprio Sr. Osvaldo Aranha, autor do
mesmo. O Sr. Ministro da Fazenda já reconheceu que a
determinada~ zonas do país êle não beneficiaria, nem próxima nem remotamente. Por isto. S. Ex. fala das medidas
complementares que virão melhorar, aperfeiçoar a sua
obra.
UM SR. DEPUT....DO Ninguem pode falar com mais
autoridade sôbre o assunto do que a própria lavoura, que
também apoia o decreto.
O SR. VALDEMAR FALC.:iO - O digno representante
do Amazonas não é feliz, quando, mercê da sua crítica precipitada, faz com que se exarcebe o regionalismo o procura
despertar, ao em vez de uma discussão serena, em tôrno
de um assunto que diz respeito á econõmia nacional, um
ambiente de exaltação, que lhe é em absoluto inconveniente.
O 8a. CUNHA MELO - Não se trata de representantes
do Amazonas, mas do país. Estou falando por diversas
zonas, inclusive o próprio Estado de V. Ex.
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o SR. VALDEMAR FALCÃO - O problema de que nos
ocupamos, SI'. Presidente, exige que sua discussão gfl faca
com serenidad~ e a meditação indispensáveis a tudo que
pertence ao campo econômico.
Afirma o nobre colega, que o Sr. ministro da Fnzl nda
tenha dito que o decreto só beneficia, de fato, determinadas
zonas. Dpclaro que, se isso acontecesse, tal resultaria da
própria finalidade dessa medida legislativa, que, visando
libertar as classes agrícolas dos compromissos oprllsslvoS
que as afligem. teria de se fazer sentir exatamente .. nde
é mais des~nvolvida e extensa a produção agrária.
O Sn. VASCO Tor~EDo - Onde maiores forr.m os emprestimos aos bancos.
O Sn. NÉI\o nE MACtoo - Beneficia, incontestavelmente, a classe agricola.
O SR. CtJNHA MELO - Beneficia a classe agrícola que
já gozou os maiores favores c.os bancos e dos poderes públicos, mas não beneficia a classe agrícola, que nunca teve
tais favores. nem dos bancos nem do Govêrno. Benificia a
três ou Quatro bancos. As propriedades agrícolas p.sláo dcpreciadas. Mesmo o Govêrno pagando 50 o/ó das dividas de
seus proprietários, elas ainda não conseguirão ficar desoneradas. Lucrarão os credores.
O SR. VALDEl\fAR FALCÃO - Lllmento Que o nobre
colega. não Sll convença da necessidade de se conduzir a
discussão com moderação e calma. em vez de tanta vivacidade e exaltação. Lamento, Sr. Presidente, que se queira
trazer para aqui o regionalismo. em tôrno de problema que
interessa profundamente á econômia nacional, no seu todo
na sua homogeneidade. Lastimo Que S. Ex. fazendo as
suas considerações. não as baseie nos sentimentos de patriotismo. nos interesses superiores da nacionalidade.
O SR. CmlHA MELO - Os interesses regionais são. afinal, inleresses nacionais. O carinho com Que os Governos
têm olhado o problema das sêcas, da terra do nobre orador,
é comparlilhado por todo o Brasil. Ninguem, nenhum de
nós, acoima os governos de injuslos, ou imponderados,
quando procuram resolver ~sse problema.
O SR. VALDEMAR FALCÃO - Sr. Presidente, n colaboração do digno colega é para mim muilo simpática.
O SR, CUNHA MELO - Fui chamado nominalmente ao
debate.
O SR . VALDEMAR FALCÃO - Não conseguirá S. E~.,
entretanto, demo....er-me do propósito de cncarar dentro de
um ambiente de screnidade e elevação a materia quc me
trouxe á tribuna.
O SR. CUNHA MELO - Nem a mim me demo....erá V. Ex.
de igual propósito .
. . O SR. VALDEMAR FALCÃO - O nobre Deputado profISSIonal, Sr. Vasco Toledo, aludiu, há pouco, ao falo do
decreto governamental beneficiar uma classe em detrimento da outra. S. Ex. está, talvez. imbuído do velho preconceito da luta de classes. um dos poslulados mais combatidos da doutrina marxista.
. Dentro da econÔmia brasileira, Sr. Presidente, não
veJ~ classes separadas e distintas. Vejo um todo harmônico,
artIculado, unido, ....isando possibilitar a grandeza do Brasil.
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A classe agrícola niio ~ meno,; nem mais respeitável do qne
a comercial e a industrial.
O SR. CUNHA MELO - Absolulamenle.
O SR. VALDEMAR FALCÃO - Não lemos, no Brasil,
êsse problema que nem mesmo na velha Europa assume
êsse enorme relêvo - o da lula de classes.
Ora, Sr. Presidenle, se o não lemo!!, por filie promovl'r
a inversão da lógica ;lo!> falos, para empre!!tar ao decrelo
governamenlal significação alheia á sua finalidade, aos seus
propósitos, á sua própl'Ía consequência ?
O SR. CARWS REIS - Acho que o decreto tem um fundo
sutil de socialismo agrário.
O SR. CUNHA MELO - Para proteger os banco!!.
O SR. VALDEMAR }<'ALCÃO - Agradeço o aparte do
nobre colega, SI'. Carlos Reis.
Acho, Sr. Presidente, que a Assembléia deve compreender o e!!fôrço. a iniciativa digna de aplausos do Govêrno Provisório, decretando essa medida em favor da libertação da lavoura brasileira. Objeta-se, porém, que apenas beneficia a cla!!se agrícola. Pergunto á A!!sembléia se,
porventura, não existem no pa!!!!ado financeiro do Brasil
medidas outrac; que hajam beneficiado mais diretamente
outras classes, essas classes que o nobre representante profissional imagina qne vivam abandonadas?
Recordo-me, como modesto e ob!!curo e!!tudio!!o dessa
matéria, das emissõe!! rlecretadas a partir 1e 1920, a pretexto de favorecer o eomércio e a indústria, instituindo as
celebres emissões para redescontos. Visava essa medida
at.ender aos reclamos rio comp-rcio e da indústria do Rio de
Janeiro, coordenados pelos seus órgãos mais representativos junto aos altos poderes da República e que dizi<:m ser
urgente uma providência elementar de defesa, amparo e
assistência á economia nacional.
Quais foram, então. as clac;ses; a ser benP.ficiadas com
essas emissões? Teriam sido sómente o com~rcio e a indústria? Dirétamente foram o comp-rcio e a indústria, mas
indirétamente tamMm o foram as out.ras classes que vivem
em constant.es relaçlies com o comércio e a indústria.
Até o Tesouro Nacional foi o principal beneficiado por
tais emissões, como remédio ás ima.-i aperturac; de então.
O SR. CUNHA MELO - São medidas e('.onõmicas, inteiramente dist.intas, inteiramente diferentes.
O SR. VALDEMAR FALCÃO - Respondo ao nobre representante profissional, Sr. Vac;co Toledo. di7.endo que a
mediria cio Govêrno Provisório não beneficia I1ma classe
apenas. É, a meu ver, ama realização de justiça, porque ampara a agricultura brasileira. Se já se adotaram providencias visando favorecer o comércio e a indljst.ria, por que não
decretar uma amparando, mesmo que o fOsse exclusivamente, a agricultura, sempre desprotegida no Brasil ?
O SR. Cr;~HA MELO - Perdão. Exatamente pela agricultura desprotegida do Brasil é que estou clamando contra
o decreto - por aquela que não teve favores, que não conseguiu emprestimos nos bancos.
O SR. VALDEMAR FALC.~O - A lógica interessantíssima do ilustre Deputado pelo Amazonas levaria, em casOs
dessa ordem, a abandonar os doentes que estão em tratamento, e que aspiram ardentemente o restabelecimento,
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para cuidar sómente dos que ainda não adoeceram, ou, se
adoeceram, que ainda não estão subordinados aos precalços
de certos processos clínicos a que, como medida extrema de
salvação, tiveram de recorrer.
O que o Govêrno Provisório não podia fazer Sr. Presidente, era agir sem método, tumultuáriamente' deixando
de la~(), e~ primeiro lugar ~quela parte da lavou~a que estava Junglda ao peso opressIvo de compromisso~ terríveis e
que, se abandona~a foss,e, arrastaria na sua queda a própria
sorte da economIa nacIOnal, de vez que estaria vinculada
nessa catástrofe, á ~rganização bancária do país.
'
O Govêrno ProvIsório realizou apenas a primeira etapa
de um conjunto de medidas que se vão afirmar, dentro em
breve, como resultantes da compreensão racional do problema econômico-financeiro do Brasil.
Não poderia, porém, levar avante êsse programa, sem
antes, dentro do ambiente nacional, cuidar de uma medida
inicial que deveria adotar. Essa medida inicial só poderia
ser a libertação da lavoura, agrilhoada aos compromissos
báncários, de que a mesma niio poderia por si só libertar-se
e ao pêso dos quais não poderia viver nem se expandir.
Digo mesmo; sem essa medida do Govêrno Provisório,
não se conseguiria sequer lançar com eficiência o embasamento do crédito rural no Brasil. Como criar o crédito rural
no Brasil, sem riscar uma parte dêsse passado ominoso que
pesa tiranicamente sôbre uma parte considerável da lavoura
nacional?
Pergunto á Assembléia se seria possível entender racionalmente uma medida de amparo ao crédito rural sem
primeiramente resolver êsse problema inextricável que aí
estava a desafiar a argúcia dos estadistas?
Foi precisamente atendendo a essas considerações que
o Govêrno Provisório achou de iniciar o reajustamento
econômico com a medida consubstanciada no decreto a que
aludo.
Dizer.l, porém, Sr. Presidente, que ela teria favorecido
principalmente a "plutocracia bancária" . Foi uma frase
que o ilustre representante profissional, Sr. Vasco de Toledo, trouxe para aquí, S. Ex., ainda há pouco, perguntava
lambém qual dos bancos linha sido o mais favorecido.
O SR. VASCO DE TOLEDO - Não, não era qual dos bancos: eu queria que me respondessem por que as ações de
terminados bancos de São Paulo lêm subido tanto num
prazo de 24 horas.
O SR. VALDEMAR FALCÃO - V. Ex., que é um espírito inteligenle, estudando mais detidamente o fenOmeno
econOmico, teria a resposta á sua indagação.
Primeiro, ilustre representante profissional, não poderia haver plutocracia bancária. Entendo, cá no meu fraco
modo de ver, que "plutocracia" e "bancária" são têrmos que
se repelem.
O que é que S. Ex. entende por plutocracia, O que é que
entende por organização bancária? A plutocracia deve mergulhar as suas raízes na acuII!ulação estéril. da riqu~za, no
entesouramento, no acúmulo Imoderado e ImprodutIvo de
recursos monetários, e isso, Sr. Presidente, foi justamente
o que a organização bancária veiu destruir no mundo.
Quem aprecia a história da civilização, no tocante ao
surgimento e á evolução dos Bancos verifica naturallf1e~te
que na organização bancária está um dos aspectos maIS 10ter~ssantes da função social da riqueza; é através da rêde
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bâncária que circula a riqueza; foi a rCrle bancária que combateu eficientemente o entesouramento, a agiotagem, as medidas de compreensão e tirania financeiras que, em outros
tempos, eram fatores prepollllerantes fias injusticas sor-iais.
Um dos homens mais combatidos e conrlenaoos da sua
época, Law, o celehre Minisl.ro da Franca de Luir. XV. foi,
apesar dos seus (jnsaecrl.os e tio SCII fr'acasso, um grande henemérito da hurnnnirJadll. Tr'ouxe para sell país, c quiCá
para a Em'opa, :l dernonstral.:ão jntcligl'nl.c da eficiência d:J.
rf~dc bancária como meio de circulação, como meio de saneamenlo da riqueza contincnl,al. A sua experiência embora fracassada mais tarde, pela aher'raçiio n má aplicacão
do que havia de bom na sua concepção, pl'Opi(',j,1tl depois á
Europa o renjnsf.amcnlo, a recomposição da lllJo!lornia continental c ff~z com qun, rJentr'O em brfwc. a riql]('za não mais
vivesse estéril no recesso ahsconso dos tCS011 1'01; dos potentarJo;;. mas passasse n ter uma função social, passasse a ser
distrihllida, ti circ11lar, a palrlifar alravés de lodoi> (lS cannis
do mundo econômico.
Como se fmtendcr uma pluf,ocrac:ia hancária? Plufocracia.
domínio da riqueza entcsourada dos potentados financeiros,
egoistas c inertes, aliada a lima idéia, 11 11m ohjetivo que exprimem 11 produtividade d{i;;i>cS tesouros, ti sua multiplicação
e a sua disseminaci'io quiçá infinitr'simal alravlls de sociedades anl;nimas, de socicrJade de responsabilidade limitada, Potencial econl;mico qlW outrora vivia, inútil e cstéril, trancados nos tesouros medievais!
Mas, Rr. Presidente, se a medida beneficiassc s6mente
as organizacões hancárias, ainda assim, n(-s, br'asileiros, deveriamos aplaudí-Ia.
O :-R. VAS(;O nE Tor.F:DO - F.m flpll'imcnfo do bem cstar
da população.
O SR. VALDE~fAR FALC,\.O - Deveríamos aplaudí-Ia,
repito, e vou dizer por que. Porque ela, naturalmfmte, beneficiando a nossa rMe bancária, bfmeficiaria com isso inrfiretamenle a economia nacional ...
O SR . VASCO ToLEDo - E o povo contiúa Rer a hesta de
carga. E' iílSO mesmo.
O SR. VALDEMAR FALCÃO - ... e iria projetar os seus
efeitos nas mais baix:a~ esferas da população. E' qt:e a atividade dos bancos ni:~ morre dentro das suas cart(Jiras, não
se enclausura dentro das suas arcas; ela se entrosa, ela se
combina com inúmeras outras atividades produtivas e os
seu" efeitos se refletem e repercutem no campo imenso e
variado das pequenas forf.unas, riM pequenas riquezas, dos
pequenos patrimônios e vão, assim, alimentando o organismo econômico de todas as nações.
O Sr. Presidente - Advirto o nobre orador de que está
Imda a hora do expediente.
O SR. VALDEMAR FALCÃO - Pediria a V. Ex., Sr.
Pre5ident.e, permitisse concluir minha" considerações, in5('revendo-me para uma explicação pessoal.
O Sr. Presidente - Não havendo matéria na ordem
do dia, continúa com a palavra, para explicação pessoal, o
Sr. Deputado Valdemar Falcão.
ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de Trabalho de Comissão, continúa com a palavra, para uma explicação pessoal, o Sr. Valdemar Falcão.
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o Sr. Valdemar Falcão (Para explicação pessoal) - Não
tragamos para aqui, Sr. Presidente, a preocupação de dizer
frases que agitam, que animam, que seduzem, no seu aspecto
exterior, mas que, na realidade, nada mais exprimem que a
visão truncada dos acontecimentos.
O SR. VASCO TOLEDO - V. Ex., até agora, não justificou o decreto.
O SR. VALDEMAR FALCÃO - O nobre representante
profissional acha, que em se beneficiando a organizacãl' bancária, deixar-se-ia de protegei' o resto da população brasileira. Apelo para os homens que se ocupam de assuntos econOmicos, para os homens práticos, para aquêles que tenham
conhecimento perfeito da realidade financeira, afim de que
me respondam ...
O SR. VASCO TOLEDO - V. Ex. apela para aquêles qU.e
pagam impostos.
O SR. VALDEMAR FALCÃO - ... se uma medida que
beneficia a rêde bancária deixará de se refletir, poderosamente nas esferas inferiores, as mais insignificantes de economia de um país.
O SR. CARDOSO MELO NETO - O orador está demonstrando perfeito conhecimento dos fenômenos econômicos e estabelecendo doutrinas pacíficas em todo o mundo civilisado.
O SR. CUNHA MELO - Não estranhe o nobre colega, senbor Valdemar Falcão, a exaltação de meus apartes. Ela decorre da legitimidade das minhas convicções. V. Ex. está
deslocando a questão. Não censuro a circulação bancária.
Censuro, apenas, a má orientat·ão dos nossos bancos que, até
bojp.. nenhum auxílio prestaram á agricultura. Não temos
bancos de crédito agrícol3, senão em um ou dois Estados.
Afirmei que os nossos bancos, até hoje, têm tido finalidades
apenas mercantís, jámais prestigiando, jámais auxiliando a
agricultura.
O SR. VALDEMAR FALCÃO - Sr. Presidente, quando
atribúo ao preclaro colega, representante do Amazonas, exaltação em seus argumentos, quero fazer justiça á sua inteligência, porque não creio que S. Ex., estudando o assunto
com mais calma, viesse afirmar, raciocinadamente, algumas
beresias econômicas que sustentou na sua crítica apressada.
O SR. OLIVEIRA CASTRO - Permita o orador um aparte.
Se os bancos não auxiliam a agricultura, como esta deve aos
bancos?
Agradeço o aparte do
O SR. VALDEMAR FALCÃO ilustre representante dos empregadores, Sr. Oliveira Castro,
que vem fortalecer os meus argumentos.
Quero continuar a crer que o Sr. Deputado Cunha Melo
está apenas animado de uma exaltação momentanea, porque
conheço de perto o seu talento e não acredito que S. Ex. incida, concientemente, num êrro.
Diz S. Ex., que os bancos no Brasil, não têm finalidade,
E' matéria interessante que o ilustre colega poderia desenvolver desta tribuna, até como subsídio valioso para a futura
reorganização bancária que deve estar na mente do Govêrno
Provisório.
Quero continuar meu dil;~urso, aludiudo a outros aspectos interessantes da crítica surgida em tOrno do projeto.
Diz-se, também, que o Govêrno Provis6rio deveria estender o instituto da falência civil ao campo da produção
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agrária e deixar que assim, naturalmente, se processasse a
reparacão que se vinha remediar.
Ora, Sr. Presidente, não quero crer que nenhuma alma
de brasileiro afirme, calculadamente, uma coísa dessa ordem.
E' preciso desconhecer por completo o passado financeiro e
econômico do Brasil, para pretender que se implante a falência da producão brasileira através de um de seus aspectos
mais curiosos e importantes, que é a agricultura; que se implante a falência da economia brasileira, para se vir remediá-la depois.
V. Ex., Sr. Presidente - refiro-me ao Sr. Antônio
Carlos, nome que todns veneramos como um dos mestres da
ciência financeíra do Brasil - é autor de um trabalho interessantíssimo, que é um dos meus livros prediletos: "Os Bancos de Emissão no Brasil". Nesse trabalho, o Sr. AntOnio
Carlos analisa muito bem o que foi a crise de 1864,
no Brasil, oriunda de um crack bancário, que acarretou um
dos maiores abalos que a vida nacional houve de experimentar, no Império.
O SR. CUNHA MELO - Não seria mais rasoavel que essa
agricultura pagasse as suas dividas com abatimento, numa
transigências honrosas dos seus credores, do que pagá-las á
custa da nação, onerando a toda ela em cerca de dois milhões
de contos? Não seria mais razoável que o govêrno fundasse
um banco de crédito rural e agrícola, onde os agricultores
endividados fossem buscar fundos para saldar suas dividas,
ter crédito sob condicões menos onerosas?
O SR. VALDEMAR FALCÃO - Não gostaria de transformar meu discurso num dialogo, mesmo porque êle perderia interesse para os ilustres colegas que me honram com
sua atencão. Todavia, incidentemente, quero responder á
objeção do nobre representante do Amazonas. Essa transigência, o meu colega a imagina e a enquadra talvez no decurso da falência, que viesse aumentar as torturas dantescas
daqueles que se encontram ás portas da ruína, sob o guante
funesto da insolvência. Antes mesmo dessa transigência, já
estaria em destroços o edifício econômico do Brasil e já. teria
perecido a nossa organização bancária, acarretando um dos
maiores cracks que o país poderia sofrer na sua história,
tanto maior quanto hoje é mais complexa a vida econOmica
nacional.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Isso é pregar, em matéria econômica, o Estado individualista, o Estado "gendarme" ...
O SR. VALDEMAR FALCÃO - O aparte com que me
honra o nobre Deputado por S. Paulo vem esclarecer um
dos pontos mais agudos da falta de razão que fére de morte
o argumento do meu ilustre aparteante, Dr. Cunha Melo,
O nobre Deputado pelo Amazonas, que, naturalmetne, não é
adepto rigoroso das idéas individualistas, não quererá certamente que se implante no mundo econômico a doutrina impiedosa da seleção natural, para fazer a destrUição dos fracos pelos fortes, para operar o sacrifício inflxorável daqueles
que estão presos por compromissos financeiros, impossibilitados de enfrentar as dificuldades da crise que se está processando.
Não compreendo como um homem inteligente, que observa a sociedade contemporanea através do prisma das idéas
socialistas, venha dizer que é justo, que é razoavel, que se

-

140-

deixe ohl!lpr IHihl'O 01'\ frlnômemos da riqueza a rede torturante do indlvldUlLll!'lmn, rios processos exclusivos da seleção natural, para quP, dcpol~, se traga o remédio. Sería, senhores,
admitir, na 1~l'\fpra l'conõmica, o milagre das ressurreições. E
eu, neste PU1'l.iculnl', prefiro não admitir milagres.
O SR. CV:'JHA MELO - V. Ex., como bom católico, tem
de admitir o milagre da ressurreição.
O SR. VALDEMAR FALCÃO - V. Ex. auis fazer espírito, mas não fez. Há uma 'harmonia perfeitã entre o ambito das minhas crenças sobrenaturais e o conjunto
das minhas convicções cientificas. Quando raciocino dentro
do campo científico, não estou precisando pôr em conflito,
nem em contraste, essas idéas científicas com os preceitos
da minha fé. E V. Ex., por' isso mesmo, não tinha motivo
de vir trazer para aquí o Milagre da Ressurreição, afím de
justificar a heresia econômica. que acaba de pronunciar, qual
a de querer que se concretizem a falência e a morte da lavoura brasileira, em proveito de uma idéa bizarra de ressurreição a posteriori. . .
I
O SR, CUNHA ~fEr.o - Então, V. Ex. só admite o auxílio á lavoura, intervindo o govêrno,
á custa de toda a nação?
I
O SR. VALDEl\IAR FALCÁO - Os que me ouvem hão
de fazer a justiça de acreditar que defendo aqui uma convicção resultante de um estudo, quiçá imperfeito, mas nem
por isso menos slncél'o, dos I problemas que se defrontam
neste instante histórico da nacionalidade, e que exigem solução meditada, l'l1Clonal e serena.
O SR. CUNHA MELO - Todos nós estamos encouraçados tambem por essa presurrição.
O SR . VALDEMAR FALCÃO - Mas o nobre representante do Amazonas quer levar-nos ao campo do sobrenatural, porque S. Ex. não encontra, no terreno experimental
dos princípios científicos, uma razão bastante fort~ para
convencer o auditório que me ouve. Prefiro volver ás considerações que vinha fazendQ e dizer que a minha convicção de estudiôso, me faz acreditar que o Govêrno Provisório deu um passo avantajado no caminho da solução patriótica, inteligente e bem orientada que está a exigil.' a
produção nacional.
Acredito e comigo aCl.'editará esta Assembléia -, que
o Govêrno não há de ficar sómente nessa medida. 11:1e volvel.'á as suas vistas, dentl.'o em breve, para o problema da
pequena pl.'opriedade; e quem sabe se, no bójo dêsse decreto, já se não encontram medida~ que facultem, dentro
em pouco tempo, uma solução feliz dêsse m2smo problema,
cuja solução lograria tão altos reflexos sociais, tão profunda
repel.'cussão no mundo econômico, por isso que tem feito
a prospel.'idade de outros países e, desta arte, há de contribuir também, para a grandesa da nossa pátl.'!a.
O SR, CUNHA MELO - :Ainda bem que V. Ex. I.'('conhece ser incompleto o decreto. Acha que se completará
com o que viel.', ••
O SR . VALDEMAR FAÜ~ÃO - Sr. Presidente: Uma
das inteligências mais lúcidas desta Casa, cujo nome pronuncío com muita amisade, o: SI.'. Mário de Andrade Ramos,
ainda hontem aludiu, com serenidade e clareza, a uma divergência, pequena embóra, ~ que S. Ex. alimentava em
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tôrno da orientação perfilhada pelo Govêrno Provisório,
nesse decreto de reajustamento econômico. S. Ex. enteudia, entre outras coisas, que o decreto era passível de crítica porque, dando ensejo a que as apólices emitidas pelo
Govêrno para indenizar os Bancos da redução detm'minada
naquela lei, iriam ser levadas á Caixa de Mobilização Bancária, e, como tal, seriam um instrumento de inflação.
Acredito que S. Ex. tivesse feito essa observação um
tanto apressadamente, porque se S. Ex. estudasse, na sua
organização e nas suas finalidades, a Caixa de Mobilização
Bancária, veria que o objetivo dessa Caixa é principalmente o de evitar a inflação, e evitá-la por meio dos depósitos bancários, que ela atráe, carreia, utiliza inteligentemente, fazendo com que êsses depósitos, ao envés de se
acumularem nas arcas dos Bancos, se transformem em
molas propulsoras da economia brasileira, favorecendo o
comércio, a agricultura e a indústria.
Só excepcionalmente - e êsse advérbio "excepcionalmente" cabe neste ponto quasi como sinônimo de "impoEsíveL" só excepcionalmente essa Caixa teria de recorrer
ás emissões. Mas, mesmo assim, essas emissões seriam resguardadas de tais cautelas, de tais precauções, que não poderiam ser sinão um mal longínquo, talvez, insignificante,
para o meio econômico brasileiro.
Por êsse lado, quero acreditar que S. Ex. não tem
razão.
O SR. MÁRIO RA~OS - Per,nita-me o nobre orador uma
observação. Desde que sejam lançadas no mercado, em virtude de emissão, as apólices para pagamento dos débitos hipotecários; desde que os portadores tenham direito, pelo
próprio decreto, de poder caucionar ao par, certamente nenhum dos possuidores de tais Utulos deixará de transformálos em dinheiro. E como a Caixa de l\fobilisação Bancária
está autorisada a emitir para atender ao seu funcionamento,
fatalmente virá a inflação.
O SR. VALDEMAR FALCÃO - Sr. Presidente, o prognóstico do meu ilustre aparteante, é dos que, com a devida
vêma dos profissiona;s médicos que me ouvem, poderíamos
chamar de "prognóstico sombrio". S. Ex. imagina que, dentro da rêde bancária nacional, não existirá recurso capaz de
alimentar essa Caixa de Mobiiização Bancária, que iJtráe
muito inteligente e eficientemente, os recursos disponíveis
dos bancos e que faz com que êsses recursos frutifiquem e
sejam utilisados nas transações legítimas do comércio, da indústria, da produção. Imagina S. Ex .. que ê;;sp.s reCUr;;(·5 oancários não se tornem suficientes para financiar os empréstimos consequentes do caucionamento das apólices da Caixa de
Mobilização Bancária.
O Sn.. MÁRIO RAMOS - Peço licença ao nobre orador para
concluir o meu aparte. V. Ex. aventa a hipótese de crue não
haverá inflação, porque V. Ex. conta que a Caixa dispori
dos recursos necessários para não fazer a inflaçãc.
E' uma hipótese otimista. Formulo hipótese provável:
lançando-se no mercado 100, 200, 300 mil contos de réis em
apólices, com o direito de serem caucionadas ao par, na
Caixa, todos que as possuissem iriam trocá-Ias por dinheiro
de curso forçado.
Quero acentuar, como final do aparte, que a minha crítica foi sómente ao mecanismo do decreto, cujas finalidades
julgo aceitaveis.
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O SR . VALDEMAR FALCÃO - Entre ::> pessimismo do
meu ilustre aparteante ...
O SR. MÁRIO RAMOS - Pessimismo, não: possibilidade.
O SR. VALDEMAR FALCÃO - ... ou melhor, entre a
possibilidade do nobre Deputado, Sr. Presidente, e a que
articulo desta tribup.a, prefiro ainda ficar com a minha possibilidade, porque é esteada em argumentos que o honrado
representante de classe, estudioso como é, não desconhece.
O SR. BARRETO CAMPELO - Que1"ia que V. Ex. defendes5e
o decreto no ponto que reputo essencial: de quais elemer..tos
dispõe o Govêrno para arbitrar em 500 mil contos a
indenização a fazer? Qual a estatística levantada?
O SR. VALDEMAR FALCÃO - Vou tomar nota do aparte do nobre Deputado para respondê-Ia, depois de ha....e:- a~e~
dido áquele com que me honrou o Sr. Mário Ramos.
O SR. BARRETO CA~{PELO - Para mim o decreto é justo,
mas não sei qual a extensão do compromisso que o Govêrno
Brasileiro assume com êle.
O SR. VALDEMAR FALCÁO - Sr. Presidente, a perspectiva otimista em que continuo a ficar no tocante á Caixa
de Mobilização Bancária, esteia-se num argumento para o
qual chamo a esclarecida atenção do ilustre representante
dos empregadores, Sr. Mário Ramos, e que é o seguinte: com
o desafogo dos institutos bancários, resultante da situação
benéfica que advirá para a agricultura e para os bancos, em
consequência do decreto de reajustamento, não haverá, por
força uma segura possibilidade de crecerem, de avultarem os
depósitos da Caixa de Mobilização Bancária daí, a probabilidade de que êsses depósitos possam fazer face vantajosameüte ás necessidades dos empréstimos caucionados, a serem porventura pleiteados pelos bancos?
O SR. CUNHA MELO - V. Ex. e:;tá aventurando conjeturas que não se realizarão!
O SR . VALDEMAR F ALCÁO - Respondo agora ao aparte com que me honrou o ilustre representante de Pernambuco, Sr. Barreto Campelo, a quem voto sincera admiração
pelo seu caráter e inteligência, e respondo dizendo-lhe que,
tanto quanto se póde estimar, na precariedade das estatísticas brasileiras, o Govêrno calcou o limite extremo das
emissões dentro de bases racionais e, digo mesmo, as mais
cuidadosas possíveis, porque estabeleceu uma limitação que
vai certamente muito além das necessidades de financiamento que o decreto vai exigir. E ~. Ex. não terá muito
que esperar para ver que tais necessidades não irão talvez
além da metade dêsses 500 mil contos.
Mas, Sr. Presidente, eu dizia, de começo, que o decreto
do reajustamento envolvia medida da ordem daquela:, que
exigem, para ser bem compreendidas e estudadas, um ambiente de serenidade e de elevação ..•
O SR. VASCO DE TOLEDO - Afirmo .a V. Ex. que foi em
tal ambiente. que eu exaulinei o decreto.
O SR . VALDEMAR F ALCÁO - ... despido de idéias
outras, tumultuárias e exacerbadas.
Um dos mais brilhantes espíritos que já passaram pelo
Parlamento brasileiro, cujo nome ainda hoje pronuncio com
veneração, dadas as suas excepcionais qualidades - Carlos
Peixoto Filho, honra da bancada de Minas Gerais - disse,

-

143-

certa vez, discutindo a lei da Receita, que o prablema financeiro da Nacão exige dn todos quantos por ele se inl.p,ressassem, aquilo que êle chamava a "pupila elevada", a visão
altaneira, a mentalidade que paira acima das paixões e das
lmpressões passageiras. g dizia, com isto, uma grande verdade: afirmava, então, a convenjl~ncia rle se dcsprei1d~~l'cll1
os homens públicos de preocupacões subaILp,rnas, dfl apreciações levianas, «le raciocínios ligeiros Quando tivessem do
discutir assllnto~ de tal magnitude.
O ~I\. VMlCO DE 'I.\Jl_IWO - nllvio(} ao cXrA~SS(} rJfl teorias,
financeiras é que a Nacão está a braco" com a falt}ncI3.
O SR. VALDEMAR FALCÃO - É l~sle () meu apêlo
aos que divergem da minha opinião. Voltemo-nos para o
campo sereno do esludo dos falos econômicos, calmamente,
tranquilamente, certos de que não tardarão OS resultados
que essa medioa visa produzir no organismo nacional, de
tal modo que, dentro em breve, hão de 50 penitenciar aqueles que hoje a atacam, para reconhecerem o patrioUsmo, a
alta inspiração, e justa visão que ditaram essa providência
do Govêrno Provisório. Hão de se convencer, então, que
êle é um grande passo inicial, adeanLado c inteligente, no
sentido da reivindicação dos direitos da lavoura, da produção, da economia brasileiras.
O SR. VASCO DE TOLEDO - Permita-me V. Ex. o último aparte. Responda-me: quem será o beneficiado pelo decreto de reajustamento e quem irá pagar os quinhentos mil
contos de réis á. Nação brasileira -: Responda e estarei satisfeito.
O SR. VALDEMAR F ALCÁ,O - Sr. Presidente, a resposta ao aparte do ilustre representante de classes, Sr. Vasco
Toledo, está nas considerações que acabo de fazer. Não se
discutem êsses assuntos personalizando o debate, indagando
do seu reflexo imediato, mas analisando a sua profunda repercussão na econômia nacional.
O 8R . VASCO DE TOLEDO - :'iem tooricamente, como se
quer defender o decreto.
O 8R . VALDEMAR F ALCÁO - Não sei como se p6de
compreender uma medida dessa ordem, sem se refletir nos
seus efeitos, nas suas ligações com outros fenômenos benéficos que hão de trazer, dentro em breve, a melhor justificação dos princípios que a diLaram. Numa hora de reconstrução, como esta, é mistér que todos se preocupem em
se desaperceber dêsses a5pectos particulari5tas do:> debates, dêsses aspectos inferiores da questão, para encarar,
acima de tudo, o interesse do Brasil, e êsse Sr. Pre::i·lp.nte,
posso afirmar, não foi ferido, não foi atingido com o decreto de reajustamento; antes, pelo contrário, o que exsurge
dêle é medida elementar de justiça a um dos mais importantes ramos da produção brasileira.
O interesse nacional está a clamar, pedindo meditação
calma e raciocinada aos que quiserem analisar essa medida.
O SR. CUNHA MELO - Afirmando, como V. Ex:. fez, da
tribuna, que êste dinheiro que vai entrar para os "g"uichets" dos bancos voltarã, transformado em novos auxílios,
á agricultura, V. Ex. faz a mais fácil das afirmações. De
posse dêsses dinheiros, os Bancos jámais se empenharão em
l;ransações iguais. Isto é o que é verosímil e está nos exewpIos de todos os dias. Quem se livra duma transação má,
'ml bom senso, não vai fazê-la novamente.
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o RR. VALDEMAR FALCÃO - Sr. Presidente, eu ia
terminar ...
O ~H. CeNHA MELO - Não Í,('rmme; V. Ex. cstá agradando inlpiramenLI' á Casa. Continne.
O f'1l. VALDEMAR F.\LCÃO - O aparte do mcu ilustre
colega. rf'Jwf'R,'nl.anlf' do Amazonas, vai obrigar-me a dizel"
mais duas palavras pal'a que t.ermine a minha modesta
oracão.
O f'R. CUNHA MEW - Permita V. Ex. concluir meu
apart.l', complet.ando o QUI' disse o i\tlst.re colega, 8r. Barreto Campelo. A fixaCão do auxilio em 500 mil contO!': baseOlI-se em est.atisticas levanLaflas pelo Banco do Brasil e
mais dois ou trl}s hancos. Não houve critjlrio seguro. Regundo o qual se Jmdf'Rse rl'almcnte afirmar que aquela cifra se.i~
suficienle. A realidaoe irá mostrar que ela é insnficient.p..
A Nacão ir:í SUI10l·tar um onus superior a um milhão e quinhentos mil contos.
O :-R . VALDEMAR FALCÃO - V. Ex. queria, talvez.
que o Ciovêrno Pro;'is6rio ahrisse uma ('specie de concllrr<'ncia pública dI' estatísticas para resolver um prohlema dl'ssa
ordem. em vez dI'. I'm conillncão com out.ros dados. controlar suas (,Rlal isticas p('las minislradas pelos bancos. que refletem f'm suas cart('Íl'as, f'm sua vida interior. grande parte
da r('alidade I'('onclmica do pais'? Continuo a fazer jm;tica :l
intelig~ncia do iluslre col<'ga e não aer('dil.o que S. Ex. t.enha dito sl'm('lhante cousa. senão levado pela prl'cipitacão
do mom('lno.
O Rn. CUXHA :'\fELO - Eu o afirm('i com s('guranca.
O :-R. YALDE:\f:\R AFLCÁO - S. Ex .• qu~ já qlli~ trazer para aqui os fl'numcnos sobrenaturais, visando confundir-me. lJ'oux(', agora. os dogmas e quer. em matrria econ,;mica, J1rrgar. cat~goricamenlf'. dogmaticamenl.e, que esta medida (~ cll'sastrosa; l' suslenl a que avancei uma afirmacão leviana e faeil. quando dissl' que ela beneficiava a cconllmia
brasill'ira. Eu pediria a ~. Ex. que o provasse - e digo
isso. porque I'~lou ('('1'10 dI' que S. Ex. não poncrá fazê-lo.
Comprom('lo-me, I'ntrl'lanlo. a ocslruir a prova que S. Ex.
vier a aprf'senLar, ne:;se senlido .•
Era I'ssa a rl'spos(a melhor que poderia dar a R. Ex.
(Muito bem; muito bem, Palmas. O orador é cumprimr'ntado. )
Duranl(' o discurso do Rr. Valdemar Falcão,
o Sr. Anlônio Carlos, Presidente. deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Pacheco de
Oliveira, 1 Vice-Presidente.
0

Comparecem mais os Srs. :
Cunha Mello, Veiga Cabral. Joaquim Magalhães. Hugo
Napoleão, Pires Gaioso. Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Jeho\'á Molta. José de Borba. Ferreira de Sousa. Odon
Bezerra. Pereira Lyra, João Alberto. Arruda Falcão, Luiz
Cedro, Solano da Cunha, Arnaldo Bastos. Alde Sampaio, Clemente Mariani. Arlindo Leoni. Medeiros 1'';etto, Atila Amaral,
Francisco Rocha, Paulo Filho, Jones Rocha, Ruy Santiago,
Cesar Tinoco. Alipio Coslallal, G\"\-yer de Azevedo, José Braz,
Gabriel Passos, Odilon Braga, João Penido. João Beraldo,

-145 Celso MaelJado, .Tosé CarlM, Zoroastro Gouvria, Cincinalo
Braga, Carlola Queiroz, Moraes Leme.•Tosé Honorato, Nero
de Macedo, Generoso Ponce, ,Joiio Villasboas, Francisco Villanova, Plínio Tourinho, Antonio .Torgl', Aeyr Medeiros, Milton
Carvalho, ,Joiio Pinhcil'o, Euvalflo Lodi, Oliveira Passos, Gastão de Bd!Jn, Olivcil'a Caslro, Morais l'aiva, Nogucir:l I'enido (5G).
Deixam de comparecer os 8rs.:
Abel Chp.rmont. Alberto Rosp.lJi, Antonio Macharlo, Priscn Paraíso, Carlos Lindrn}H~['g, Miguf'l Coul.o, Pereira Carneiro, Oscar Wp.insclll'nek. :\1ello Franeo, Adclio Maciel, Pandiá Galogl'ras, Furtado dI' Mpllrz('s, Hiheil'o .Jt1nqllf~i ..:. Hodrigu('s Alves, Barros Penteario, Mario Whatf'l1y. Anl.onio Covelln, Mauricio Çardoso. Gilhc"', Gabl'ira, Wall.rr ,Jamcs Gosling, Pedro Rach,~ (21).

o Sr. Presidente - Na(/a ma is hr,vcnr/o a tr'atar, vou levanl.ar :t spssfit) (lcsignan(lo para amanhã a m(~srna
Oí\llY.M
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Está st,hrc :~ M(~,;a, P(,}() prazo fie 20 (lias, para rllcf~hl~r
emenda,; d(~ ia dígeu;;são O projeto dn Constif.uição (9° dia) •
Lnvnnl.a-;;(~

VOLt:':-'fE Jl

a sessão

{i;;

1;' horas e ,,;, minuf.(I.';.
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S~ssão.
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19~~

:presidencia dos Srs. Antonio Carlos. Presidente e Pacheco
de Oliveira, 1" Vice-Presidente

1

1"

A';:
hora;: eomp:u'I'f'PI':HrJ o;: Sr,;,:
Ant.(,nio Carlos. Pacheco r!11 (Jljvl'ira, Cri;:16viio r,f,lw. 1"111'nnndl~S TávoJ'a, GJ~rnl:ntill" f,islHla, Va 1r!1'H!:l r ;\11)1 a, Alva J'()
Maia, Mário Caiar!o, GlInha MI·lo. Llliz TjJ'I~IJi, Alfl'l',lo da
Mata. Mário CI"'J'TrInnf" VI,iga Cahral. f, llan l1r'o l'inI",iJ'o, MI)IJra Carvalho, MaKalhãe5 r1~ Alrnl~ilh, C051a Fer'nandes, Ad,,!ro
Som'e;;, Rodriglll'5 :\lol'l:ira, (jm!ofrfHlo Vi:H1a. Xavier d"~ Oliveira, l'onle5 Vi"ira, ,JI'ová Mola, lJl'rr.çinaldo Gavah~anf.; :\1artins V';ra, Odon BI~zeJ'ra. Velr,;:r, Borgl~5, AK'l[nr,non :\Iaga!hãe:;, Arnaldo Ba51,05, ,Jr'5fl Sfi. Sim;;I'5 nal'lw5a, Cmbf'('U,
;\1rJlIra, (i~1,5 )1'llIIfJdro, I7.idro Va5c r/flc ldn5, Sarnrmio ';(/~fa,
GlIwll~s ~l)glHdra, LI:andro )fac;I,!, Hodr;~IJ('.S r )(,ria, .r. .r.
Reabra. :lrlagalhães ~P,f.o, Art.ur ~p,iva, Ed,:prr) Sanchp:;. Alfredo ~~fa5earenha:;, J.,eonr,io Galrão, ÁUla .\maral, Hornerr, r'i1'1,;;, l;illlno Amado, AJoí5io Filhr" Lallrr, Pa;:;:r,;:, Fern:.nrjr,
de Abrell, ,I"nl's Hocha, HI.n('iql1~ f)(,d,;worth, Amaral P";:<nto, 8arnp:tio Correia, Le:tãrJ da Clmh>l, ()lf~gári" ~{;}rjanr" ~jJry
rJ~ Alvarenga, João Guimarães, prarlo Kelly. Balll .f'p,rn:lnrlr~~,
AcúreirJ TfJrres, Fernando )1'agalhiip,5, :-:'oare~Filho, Lp,mg;'uheI' Filho, Bias Fortes, .frl;;?: Bra!., ArJf:ljr) :'<rar,jl~I, :'<rilrtin;; SI,aril.;:, August.o rle Lima, Gabriel pas;:o;;, :\lIgu;;t.r, Viliga~. ),ht.,l
MacharJ r" ,ro;;é Alkmim, Odilon Braga, Vieira ),rarrflH~s, 1:1p.ment.e :\r~rJrado, Raul Sá, Sirni'il) da r;lJOha, Cr:5f.iano :'<r:H:har!rl,
Pilicarpo Vioti Levinrjo Cnelho, :\ll"ixo Para~Il'I;;~(I. Li,:':rgr,
Lf~itp., Campo;; do Arna ..al, Carneirr) rle J{ezf~nrlp., ,.\ir:ant.ara :\hcharJo, Tr:ot./Jnio ),Iontr:iro (!e Barr(j~, Vr,rg-Ileirr, r::f:~;)r, ft IÇJ0lHo do Rl:grJ, Gllarací Silveira, .rr,;;f: r~lp;anr,. :\imf~ir!!l r;:Hrll"go, UH:err!a \Ve:"TIeck, Ant/mio r:ove!lo, JO.::;f: f[(inr,rat/l. ~,:rrl
de :\fac erl o, .·\Ifr.:rlo Pacheco, PI ín io Tou:'i nho. :\ n tJin i () .r"I,'~r:.
Idál io SarrJemberg, Carlos M!lxirn iIiano. Ane;; Di!l.~, Fre··l:':' J~I)
\\'olfenbul.eIl, João "'implíclt), Renalr, B!lrl'Jo,a, Demlit.rj" Xa..... ier. Vitor Rus;;r,m'1no, :\ilcanio Tubino, PFldro Vergara, Fanfa Rib;)5, Argemiro Dorneles, :\.';;;iz Bra.si!. Albp.rt.o CJiniz.
Cunha Vasconcelos, Ferreira :'oi!': to, Vasa) TolerJo, Val,1"ffiar
Reikdal, Franciseo }{oura, João Vit.áca. :\Ibert.o Surek..\rmando Laydner. Edwald PossoIo, GlIilherme Pla,.;t.p.r, Engenio
),Ionteiro de Barros. Edmar Car.....11ho. }fár:o }Ianhiies, Sebastião de OliveIra, Antônio Rodrigue~ de Souza, }lrtrtim e ~il
va, Ricardo }{achado, Horacio Lafer, Alexandre Siciliano
.Junior, :VIario Ramo,:;, Roberto Simonilen. Teixeira Leite, Pinheiro Lima, Levy Carneiro, Abelardo i.VI:>rinho (1:.39).
O Sr. Presidente A lista de presença acusa o compa-
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Está aberta a sessão.
Comparece o Sr. Ministro O~iValdo Aranha.
O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário), procede á leiturl)
da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.
O Sr. Presidente -

Passa-se á leitura do expediente.

O Sr. Tomaz Lôbo (1° Secretário), procede á leitura dO'
seguinte
EXPEDIENTE
Oficios:
Do Sr. Jorge Americano, de 7 do corrente, rcnunciandÜ'"
ao mandato de dcpul<"ldo á Assembl~ia Nacional Constituinte,
pelo Estado de 8. Paulo.
- Inteirada.
Do Sr. Dário de Almeida Magalhães, de 10 do roê!>
findo, renunciando ao mandato de Deputado eleito á Assemblt'ia l'iacional Constituinte, pelo Estado de MinasGerai~.

-

Inteirada.

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente.
Acaba de ser lido um ofício do Sr. Jorge Americano,
renunciando o mandato de Deputado á Assembléia Constituinte pelo Estado de São Paulo. De acôrdo com a comunicação oficial, em poder da !\lesa, é seu suplente o Sr. Henrique 8milh Baima, a quem vou telegrafar, convidando-o a.
assumir suas funcões.
Também foi lido outro ofício de renúncia, do senhor
Dário de Almeida !\Iagalhães, que, de acôrdo com a comunicacão oficial, sObre a :\[csa, recebera diploma de DeputadÜ'"
pelo Estado de Minas Gerais. Seria seu primeiro suplente,
~m consequência da nova decisão
do Superior Tribunal
Eleitoral. o ::ir. José Carneiro de Rezende. S. Ex., entretanto, em virtude de diploma anteriol'mente recebid'), já sc'
encontra empossado no mandato (Pausa.)

2
F.51á inscrflo em primeiro lugar, na hora destinada ao
e:-pediente, o Sr. Depuwdo l'Ilorai5 Andrade, a quem dou a
palavra.
O Sr. Morais Andrade Sr. Presidente, 8r5. Con:;l.ituintes. Em sessão de anteontem, ao discurso do digno Deputado pelo EtiLudo <10 Rio de .Taneiro, Sr. Fábio Sodré, logoo
após a refel'cncia feita por esse ilustre colega á maneira
pela qual, nos primeiros quadriênios do período antcril)r da
República, os Presidentes tinham exercido superiormente o seu mandatc, o honrado Deputado pelo Estado de MinasGerais, Sr. Odilon Braga, ap~rleou nos seguintes têrmos:
"O nobre orador está completamente iluJido,.
porque foi precisamente C:1mpos Sales quem, criundo'
a politica dos Governadores, inv'?rteu o sititema {la.
Constituição de 91."
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Os têrmos exatos empregados pelo Sr. Deputado Fábio
Sodré e provocadores desse aparte do Sr. Deputado Odilon
Braga, foram os seguintes:
"Nos primeiros quadricnlos da Ilepública, o Poder Executivo foi exercido )lOI' homens educados na
escola parlamentar do Imp(-rio, Prudente de Morais,
Campos Sales, Hodrigues Alves, - eram homens que
vinham da monarquia, tinham educação e formação
parlamentar. "
Srs. Constituintes, o aparte do nobre Deputado por
·;Minas Gerais, Sr. Odilon Braga, traz novamente á consideração dos cidadãos brasileiros a celebrada quest.ão, a repetida afirmativa da criação da política dos Governadores,
.atribuída ao Presidente da República, Campos Sales.
Essa afirmação, Sr. Presidente, não póde, não deve pas.sal', entretanto, em julgado, senão provocando e recebendo a
.retificação neces.sária, que a verdade dos falos e a perleita
'óeriacão dos acontecimentos, no início da nossa vida republicana, exigE;m de todos os que pensam, de lodos os que de:vempensar e julgar dos nossos fastos politicos.
O Sr. OdHon Braga trouxe á baila, trouxe á apreciação
.desta Camara, a instituição da polílica dos Governadores do
.sr. Campos Sales. r-.ós, entretanto, Sr. Presidente, que vivemos êste instante da vida republicana do país, que não
.podemos nem devemos ignorar ol' fatos anteriores, as alegações e as provas até agora surglJas em nosso cenário político, não podemos encampar, com ligeireza de crítica, com
.superficialidade de conceitos, tais afirmações, que não correspondem á verdade dos acontecimentos.
Assevera-se que o Sr. Campos Sales foi o criador, o
.iniciador da política dos Governadores. Pois bem, em que
.·consistiu, na realidade, essa política?
Precisemos, Srs. Constituintes, a compreensão dos têr'mos, afim de nos podermos razoavelmente entender, nós
outros que devemos, principalmente, procurar um entendImento exato e recíproco, e não a confusão. e não a dúvida,
e não a incerteza das impressões. Por "política dos Gover.nadores" normalmente se tem entendido, não aquilo que,
efetivamente, teria sido realizado por Campos Sales, ou seja
a ação conjunta dos Governadores das diferentes unidades
da Federação e dos seus representant~s aos Cungrpssos políticos nacionais. Tem-se entendido, não o que ainda poderia entender-se, o que ainda pretendeu fazer Campos Sales,
ou seja o entendimento dos diversos Governadores das di'fcrentes unidades federativas com o Presidente da Rppú'blica; tem-se entendido, normalmente - e é isto que se
zurze, e é isto que se critica - tem-se entendido normal'mente a absorção do Poder LegislaLívo p('lo Poder Executivo.
No abuso daquelas duas finalidades é que se constitufa,
na realidade, a increpação ao Presidente Campos Sales, e não
no uso normal delas; o uso que Campos Sales realizou, Srs.
'Constituintes, como é do conhecimento de todos aqueles que
menlares, e não o uso normal que Campos Sales realizou e
'que reinvidicou, não só na sua obra "Da Propaganda á Repúbiica", senão também naquele artigo, modêlo de sinceri'dade, de lealdade, de sobranceria, de calma e de estudo, publi'cado no ..Jornal do Comércio", a 20 de Novembro de :I. 9H .
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Srs. Constituintes, esta defesa feita pelo Presidente da:,
República de então, quando estavam ainda vivos quasi to-dos aquêles que o tinham acompanhado, que lhe tinham
presencindo os atos na governança da República; esta defesanão pode ser ignorada por quem quer que precisa conheceros fastos da política republicana.
Dizia Campos Sales nesse seu artigo:
"Nunca chegou a me causar preocupação essa
denominação inventada pelo engenho de alguns homens da tribuna e da imprensa, para classificar a política que adotei, em relação aos Estados, em meu
quadriênio presidencial. Li e ouví tudo quanto
se"
tem dito sem protestar nem pedir exp~icações. Agora, porém, após as palavras que acabam de vir a público sob a alt.a autoridade do men eminente amigo'
Sr. Quintino Bocaíuva, penso ser necessário dar alguns esclarecimentos, afim de evitar que uma: errada'
opinião se forme sob a pressão moral de tão poderosa influência.
Na época em que assumí a presidência da República, sentia-se muito bem - mais talvez do que hoje
se sente, - que o princípio da intervenção agitava o'
espírito público, chegando mesmo a figurar em mensagens presidenciais e a penetrar com evidente relêvo em inumeráveis debates no Congresso Legislativo:
Os projetos de lei que então surgiram com o afJarente intuito de regulamentar o art. 6° da Constituição,
visavam claramente a profunda modificação do textO'
~onstitucional. Em vez de um simples e escrupulosodesenvolvimento da lei básica, não escapava aos olhos
dos adetos sinceros do regime federativo, que o quese pretendia era destruir as barreiras constitucionais e abrir porta larga ás invasões, subordinando os
destinos políticos dos Estados á vontade discricionária do poder central. Felizmente, graças á vigilancia'
ativa e enérgica dos leais amigos do regime, as tentativas centralistas tiveram de caír ante o insurgimento da opinião republicana. Acl.ei-me empenhado na
luta ao lado do meu eminente amigo, Sr. QuintinO'
Bocaíuva. Debaixo da impressão qne eu trazia deste'
meio, onde me achava em constante e íntimo contacto
com o sentimento nacional, jnlguei indispensável,
quando tive de traçar a minha plataforma, evidenciara minha opinião sobre um ponto de doutrina, já ago-ra consagrada em preceito legal, que eu reputava do
mais relevante alcance pela influência que necessariamente exercerá sempre, tanto na acão governamental, como na própria vida da República. Com estasinspirações declarei-me intransioente e irreconciliá'Vel adversário da política intervencionista. Coloca-va-me assim, ao comparecer perante o eleitorado nacional - o meu grande juiz - em perfeita e absoluta harmonia com todo o meu passado, desde as prédicas da propaganda republicana. Já não era o doutrinário, mas o futuro executor da lei que falava. Nã.o·
me preocupava o espírito a situação pessoal dos ch..
fes do Executivo Estadual, mas o próprio direito do·
Estado. Tal foi o comprom.isso com qu:e entrei para0.
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o Govêrno. Não me servi de subterfúgios, não tentl1i
esgueir~r-me por encruzilhadas escusas, que a
art{l
política sabe engendrar: falpi como sentia e alcancAi
a sanção da opinião nacional. Mas - cumpre assinalar - um princípio anti-inlervencionista está explícito "o absoluto respeito que o poder federal deve á
soberania (não digo "autonomia") do poder estadua!".
Eu pensava, penso ainda, e pensarei sempre, que. não
é favor, mas imperioso dever do Executivo Federal,
nas suas relacCes com os Estados, respeitar as fronteiras demarcadas pela Constituição. Vejo nisso também uma condição de paz e de ordem no interior.
Continha-se, pois, no programa que esrJus lealmente e sinceramente á Nação, o duplo compromisso
de não transpor a linha onde começa outra soberania e de não operar nenhuma ação agressiva contra
os Estados. Assim executei. Se no entanto é a isso
que se pode chamar polítíca dos governadores; por
outra, se respeitar a soberania do poder estadual. se
manter e cimentar a cordialidade nas relações com as
diversas unidades da Federação, se uma conduta de
apurada e recíproca cortesia entre poderes que colaboram nas respectivas esfétas para a grande obra nacional; se, enfim, uma ação pe~severante e austera no
sentido da ordem e da paz, podem denunciar o intuito
funesto de fundar oligarquias, então deixemos passar
o qualificativo que exprime fprmal condenaçãl) :í minha política, e facamos a apologia de outra política,
quiçá mais sábia e patriótica, a política intervencionista, a política das conflagrações, da perturbação, e
da anarquia nos Estados.
Compreendí a gravidade do momento, tive a nítida intuição das múltiplas dificuldades que me cabiam reBolver antes de chegar ao cabal desempenho
da minha missão, e vi claro que para organizar as
fôrças de que carecia em uma obra de tão vastas proporções, seria mistér antes de tudo pedir tréguas ás
paixões. tão avivadas ainda pelos recentes acontecimentos; pedir paz aos espíritos e, apelando para o
patriotismo de todos os brasileiros, organisar a ação
convergente, uma compinação de esfurços comuns,
que pudessem levar-nos á segura e leal execução do
cl)mpromisso que acabávamos de assinar com os nossos credores externos, ainda crentes em nossa boa fé.
Era iniludivelmente um govê:'no de trabalho e de paz
que se inaugurava, para corresponder ás urgentes
exigências de um período terrível. Era ne:::essário
proscrever o espírito partidário, com as suas paixões e
intransigências, para se abrir espaço ao desdobramento sereno e fecundo da atividade administrativa. Fiz
a política da tolerancia e da concórdia. E porque
não houvesse excluído de tal conceito o concurso dos
Estados, que constituem na comunhão federativa a
própria Nação, chamaram a isso polítíca dos governadores.
Não era em fundo senão o mais puro contraste entre o
federalismo fecundamente benéfico e as arriscadas
aventuras do intervencionismo. Isto, quanto aos prin-
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cípios; agora o !ãto. Foi por ocasião da verificação
dos poderes, na sessão legislativa de 1900, que se comet;ou a falar na política dos governadores. E' certo,
porém, que nessa primeira fase a ninguem acorreu
atribuir ao Govêrno o pensamento de fundar oligarquias. Doi" grandes agrupamentos partidários em divergência--concentrados e l"epublicanos - intervieram esforçadamente no pleito eleitoral, pretendendo
cada um a posse da maioria da nova Camara e a sua
consequente predominancia na política nacionaL De
um e de ouiro lado empregavam-se os processos mais
enérgicos, que a ambição imoedrada pode sugerir". O
objetivo culminante era o diploma, mesmo atrav~s da
duplicata ousada. E' justo assinalar que esta atitude, mais ou menos generalizada, não teve todavia a
sanção de todas as conciências. O País sentia-se portanto ameaçado de uma dualidade de Camaras, produto lógico das fraudes e duplicatas: era a tremenda
perspectiva do desprestigio, da ruína moral do Poder
Legislativo. O Chefe da Nação não podia conservarse impassível e indiferente ante o grande perigo, que
aos mais clarividentes se af!gurava iminente. Assumi o meu papel. Fiz apelo ao patriotismo dos chefes
-de alguns dos Estados que eram mais fortemente representados no seio do Congresso Federal, concitandó-os a concorrer com os seus conselhos e bons esfôr';:05, para que fosse realizada uma verificação de po-deres rigoorsamenie justa, legítima e honesta, capaz
-de salvar a integridade moral e os altos prestígios do
Poder Legislativo. Não se destaca da correspondên-eia que então mantive uma sã palavra, uma única fráse indicativa de outros intuitos políticos. Tive a satisfação de ver bem acolhido o meu apêlo. As princi'Pais dificuldades puderam ser debeladas, e a Camara
constituiu-se legitimamente. Essa correspondência
está tMa ela transcrita na íntegra no meu livro "'Da
Propaganda á Presidência. "Os que o consultarem ver
Tão que não cogitei da política dos governadoTes, mas
de uma política de elevado patriotismo, capaz de salvar a República do tremendo desastre moral que lhe
-estava iminente. Tenho a convicção de haver bem
cumprido o meu dever: mas, repito, por maiores que
possam ser, ficam sempre na obscuridade os serviços
que consistem em desviar o curso dos acontecimentos,
dentes c meritórios são os que consistem em comb:J·e impedir que um mal social se prod'üza: mais evítê-lo depois que ête se converteu em um fato. De tu'do isto o que fica em evidente destaque é que só por
um prodígio do engenho político, SE' poderia descobrir através da minha conduta, o germen funesto das
oligarquias. Poderia ter cometido muitos êrros, mas
êsse...nuncai E visto que sou obrigado a explicar-me
é justo que me permitam também dizer que, ninguem
mais do que eu se tem mostrado infenso aos torpes
interesses que surgem e medram á sombra de abominâveis oligarquias. A minha índole, a minha educação
repuNicana não fariam jamais de mim um fundador
de oligarquias" Ministro do Govêrno Provisório, Presidente do Estado de São Paulo, Presidente da República, quem jã me viu aquinhoandos em torno de mim
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os membros da família? Quer dizer, nunca fundei
oligarquias, nem siquer acoroçoei pelo meu exemplo.
No afan de combater f\sse grande mal, muitos há que
se desnorteiam e cheçam a preconizar o cerceamento
das prerrogativas I:'staduais. Até lá não irei, jamais.
Serei, enquanto não me faltar alento uma fõrça de
resislência. Neste regime Bisse na última mensagem
ao Congresso Federal, a verdadeira fôrça poIftica que
no aJ}ertado unit.arismo do Império residia no poder
central, deslocou-se para os Estados; a política dos Estados, isto é, a política que fortifica os vínculos de
harmonia ent.re os Estados e a União, é, pois, na sua
essênci:l a polítira nacional. Eis em substancia os
principias que fundament.almente regeram a minha
conduta no govêrno da República."
At.é aqui, Srs. Constituintes, o desabafo, o depoimento
'Pessoal, a aut.odefesa do segundo Presidente Civil da República brasileira.
"Entretanto, foi quando da instalação dos trabalhos desta
augusta Assembléia Nacional Comtituinte, a voz autorizada,
de testemunho présencial dos acontecimentos. o ilustre Deputado pelo Estado do Rio de Janeiro. que falou em nome de
todos nós, saudando o Chefe do Govêrno Provisório; foi a voz
insuspeita do Sr. Deputado Raul Fernandes, a quem tributo
a minha admiração e o meu respeito - foi essa voz autorizada que trouxe para esta mesma tribuna o depoimento sincero, cordial, espontaneo e profundnmente expressivo, da
figura moral do segundo presidente civil da Repúbl ica Brasileira - Campos Sales.
São, Srs. Constituinte", os Anais do Congresso, os repositórios das leis, dos decretos, dos regulamentos e das instru-ções, que vêm aqui, nesse plenário nacional, depõr contra o
sentido depreciativo que se atribue á política dos governadores.
O SR. ARRUDA FALcÃo - Ruy, o artífice máximo da
'Constituição, declarou alto e em bom som: - "Pretendiamos estabelecer a autonõmia dos Estados e criámos a tirania
·dos governadores".
O SR. MORAIS ANDRADE - Não percebo exatamente a
que chega o aparte tão gentil que me deu o ilustre cólega.
O SR. ARRUDA FALC.:\O - Contraria êle, justamente. a
·defesa que V. Ex:. faz dêsse instituto, a que Ruy Barbosa
·chamou "tirania dos Governadores".
O SR. MORAIS ANDRADE - l\ão é a isso Que se chama
normalmente política dos Governadores. O que se conlprecnde por essa expressão é o entendimento dos Governadores
entre si e com o Presidente da República, para o efeito de
impõr á polflica nacional determinada orientação; é o entendimento que os Governadores realizam com as maiorias nas
suas representações aos Congressos, para o fim de serem depuradas as minorias fiscalizadoras (Muito bem). O qUf' se
entende normalmente por "política nos Governadores" não é,
meu caro colega, simplesmente essa acção orientadora de cada
Executivo dentro do seu limite estadoal, mas, sim, a hip2rtrofia do Executivo Federal, firmado nos Executivos Esladoais.. com o objectivo de impõr uma crientação ao Congresso.
O SR. ARRUDA FALCÃo - Isso é o corolário. O teorema é
-outro.

-

154-

O SR. MORAIS ANDRADE - E essa, meu ilustre colega,.
não foi a políf.ica de Campos Sales. (Muito bem) •
O Sn. ANTÔNIO JORGE - Que não fez diferença entre pequenos e grandes Estados.
O SR. MORAIS ANDRADE - '" porque êle nunca se·
entendeu com os governadores dos Estados para que estes ...
O Sn. ARRUDA FALCÃO - ~le havia começado os entendiment.os com os Governadores.
O SR. MORAIS ANDRADE -- Espero que o nobre colega
traga TJI"ovas de semelhante afirmação.
A pol ítica dos Governadores, começada com Campos Sales, foi, exclusivamente, a que êle praticou, isto é, um entendimento cordial com os Presidentes dos Estados.
O Sn. ARRUDA FALCÃO - Isso é antidemocrático.
O SR. MORAIS ANDRADE - Não é antidemocrático. É
legítimo entendimento entre as unidades federativas.
O SR. OSVALDO ARANHA - O Govêrno de Campos Sales,
com ou sem a política dos Governadores, foi o mais fecundo
da República.
O SR. MORAIS ANDRADE - Agradeço ao nobre leader.
Continuando, entretanto, a responder ao aparte do ilustre rcpl'esenlante de Pernambuco, quero dizer-lhe que a política dos Governadores realizada por Campos Sales foi simplesmente a de entendimento cordial entre o Prel'idente da
República e os Governadores dos Estados, para que estes
agissem junto ás suas bancadas afim de ser feito um reconhecimento legítimo, verdadeiro, justo e rápido, das suas representações.
O Sn. ODILON BRAGA - Peço licença para declarar a
V. Ex. que esta última parte da sua afirmação está em desacôrdo com a verdade histórica.
O SR. MORAIS ANDRADE - Peço a V. Ex. demonstre
semelhante fato.
O SR. ODILON BRAGA - Fal-o-ei oportunamente.
O SR. MORAIS ANDRADE - O ilustre colega terá oportunidade de vir á tribuna demonstrar essa tese, para o que
está convidado solenemente.
O SR. ODILON BRAGA - Direi mais ainda: demonstrarei
a minha afirmação apelando para o depoimento do Sr. Deputado Cincinato Braga.
O SR. MORAIS ANDRADE - Com prazer para mim. O
Sr. Deputado Cincinato Braga, que para honra e lustre da
representação de São Paulo, faz parte desta Casa, saberá esclarecer essa nossa divergência.
O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. deve dar a palavra
também ao Sr. Deputado José Joaquim Seabra, representante ainda remanecente da Presidência Campos Sales.
O SR. MORAIS ANDRADE - Quer o nobre colega que·
eu dê a palavra ao ilustre representante da Baía? Não posso
fazê-lo, porque não sou Presidente, nem Vice-Presidente·
desta Casa.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Nem eu.
O SR. MORAIS ANDRADE - Não preciso de Cirineu.
Carrego, sozinho, a minha cru:t ao mais allo do Calvário.
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o Sn. J. J. SEABRA - O Govêrno Campos Sales foi um'
dos maiores da República.
O SR. MORAIS ANDRADE - Aí temos o depoimento
do Deputado Scabra, que vem dizer, concordando com o aparte do nobre learler dnsta CaRa, que o Govêrno de Campos Sales foi um dos maiores da República.
O ilURtre colega eRtá infp-liz com as snas chamadas, com
as suas cHacões para depoimentos pessoais.
O SR. ODILON BRAGA - Não nego, em absoluto, que o
Governo de Campos Sales tenha sido um dos maiores da
República.
O SR. MORAIS ANDRADE - Não é o que ressalta dos
apartes que deu ao nobre Deputado pelo Estado do Rio, Sr.
Fábio Sodré, dizendo que o grande Campos Salf's fI) i o que
começou a dimunicão do nosso regime, pela criação da jwlítica dos C;overnadorcs.
O ~lt. OOILON BRAGA - Não há absolutamente desacõrdo entre uma afirmacão e outra. Eu não nego.., a intenção patriótica que o Presidente Camnos ~~les teve, ao iniciar a
política dos Governadores. O que afirmo é que foi êle o criador dessa política.
O SR. MORAIS ANDRADE - Agora, que está presente,
agora que tenho a for-tuna de ser ouvido e de poder ouvir o
nobre colega, representante de Minas Gerais, eu quero voltar algumas linhas atrás ao meu pensamento, para me entender com S. Ex., exata e completam~nte, a respeito da
compreensão da expres5ão de S. E:.:.: "Política dos Governadores". Entendamo-nos a respeito: que é que o nobre colega entende por Pol ítica dos Governadores?
O SR. ODILO:-; BRAGA - Entendo que "polftica dos
governadores" é precisamente essa política de acõrdos, seja
de acõrdos bem intencionados ou mal intencionados, essa política de acôrrlos dos Presidentes da República e dos Governadores dos Estados para predeterminar a ação das bancadas
no Congresso.
O SR. MORAIS ANDRADE - Muito bem; neste caSar
está V. Ex. convidado a demonstrar que Campos Sales se
entendia com os Governadores dos Estados brasileiros parar
por meio destes, forçar as suas representações a realizarem,
nas Casas do Congresso, uma fJolítica contrária aos interessesnacionais.
O SR. ODlLO:-; BRAGA - Vou fazê-lo oportunamente, tra:l:endo depoimentos históricos que teem tanto valor como a
opinião de V. Ex.
O SR. MORAIS ANDRADE - O nobre colega, levantando tal acusação, certamente apresentará as necessárias provas~
O SR. OUILON BRAGA - Se V. Ex. me permite, eu interromperia o seu discurso para dizer que esta política dos Governadores foi estabelecida por Campos Sales, de pleno acordo com o Presidente Silviano Brandão, de Minas Gerais, qu~'
foi quem em célebre discurso pronunciado em Belo Horizont.e, iniciou a famosa política ...
O SR. POLICARPO VIOTT! - Foi para salvar a República
e não para anular o legislatívo.
O SR. ODILON BRAGA - ... chamada política da solidariedade incondicional.
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o SR. MORAIS ANDRADE - Solidariedade incondicio
1Jal é coisa posterior de que ínfelizmentc até agora não nos
libertamos. Ê difel'€mte, meu nobre colega. O fato está aqui,
'no dp-poiment.n escrito de Campos Sales, no "O Jornal do Co.mércio", de Novemhro de 1911.
O SR. OflILO:'< BR..'\GA - Mas V. Ex. não encontra, nas
mensagens e l1orllmentos assinado~ por Qualquer dos Prcsident.cs de RrplJblica, a confissão dos atos que tenh~m praticado no sentido de estabelecer dentro do Congresso o domínio que impuzeram.
O SR. MORAIS ANDRADE - Encontram-se, entretanto,
meu caro colega, se não nas mensagens, nos dP,CTCLos, nas
·depurações vergonhosas e imorais; encontram-se nos pareceres evidentemente mentirosos, no reconhecimento dos poderes; encontram-se no~ e~~t1dalos patentes da irr,prensa do
tempo; em tudo se encontram os elementos necessário para a
prova. E no entanto, V. Ex. não encontra na imprensa,
~oncomitanfe ao período de Govêrno de C:lmpos Sales, não
.encontra um único depoimento nesse sentido!
O SR. ODILO:-J BRAGA - V. Ex. quer dizer que não há
um único depoimento nesse sentido?
O SR. MORAI:; ANDRADE - Sim, nesse sentido, no sentido de que a política exercida pelo então Presidente da República tendia para diminuir a autonõmia dos Estados.
O SR. OOlLO;>i BRAGA - Lamento ter de declarar a V. Ex.
que o posso trazer ao conhecimento da Assembléia.
O SR. MORAIS ANDRADE - Terei muito prazer nisso.
É, entretanto, um depoimento de todas as testemunhas
.presenciais da época, Srs. Constituintes, é um depoimento
dos eriticos mais insuspentos, é o depoimento solene, depoimento pessoal e púhlico do então Presidente da República,
.que se patenteia á Nação e ao mundo para, de uma vez para.
.sempre, acabar-sp. com êse sentido depreciativo da política
de conjugal;ão exercida pelo Presidente Campos Sales. Porque, meus senhorl's, supõr-se a possibilidade do Presidente
-da República faze!' a sua. política e administração completamente septtrada, s('gregada. distanciada, diferenciada das
·polític.as e admínisl.racões dos Govunos dos Estados, é des·propósito tão descomunal, tão paradoxal, tão cvmpleto, que
ninguem em boa e sã conciência poJe imaginar que Sê faca;
e isso porque a possibilidade mesma de se fazer um Govêrno
e uma administra.;âo apolíticas ou com perfeita separação
..entre o Presidente e suas camaras é desprop6sito tão grande, que, mesmo nas regimês ditatoriais, ou no fim de um
regime dêstes, o Sr. Chefe do Governo Provisôr'ío acha necessário o sen comparecimento, por meio de seus ministros
ou secretários de Estado, ás sessões desta Assembléia., para.
justificar, defender e encam~nhar OS projetos governamentais.

Porque, S1's. Constituintes, êste despropósito é tão descomunal, que o [pader da maioria. desta Casa é o ilustre Secretário da Fazp.nda do Govêrno Provisório, o nôbre Sr. Osvaldo Aranha; é tão descomunal simílhante pretensão, Srs.
Constituintes, que nem se pode por um momento, e rapidamente, supor que poderes que devam andaI' conjugados, harmónicos e interdependentes possam exercer~se e viver com
o desconhecimento hipo,:rita um do outro. (Muito bem.)
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S1's. Constituintes, uma coisa é o entendimento cordial,.
razoável e respeitador .. ,
O ~R, AIlRElJ SonnÉ - Nllnr-u a submissão, a subserviência, contr~ as quais nos imul'gimos.
O SR. MORAIS ANDRADE - .. , mas nunca a submissão, como muito bem apartca o ilustre colega, contra a qual.
Srs., nós somos absolulamcnte insuspeitos para falar, dado,
o nosso passado na política rc!óiollal do Estado de S. Paulo.
Srs. Constituintes, o quP se pretende criticar com o nome de política dc govcmadol'f's, disse-o muito iJcm o nobre
Deputado Sr. Odilon Braga, é a subserviência do Legislativ()
ao Executivo. É a clw.rnada hipertrofia do Executivo, é a
submissão inferior' e irr:oru! do,.; represenL'mtes do povo, no
Congresso Legislativo, ao representante do povo no Poder
EXecutivo. Agora, porém, que estamos com a mão na massa,
aproveitemos a opor'tunidaúe para lembrar' que, desde osgloriosos tempos do parlamental'isrr:o mitigado, que nós tivemos na nossa terra - com pf'j'(lão dos ilustres propugnadores do novo parlamentarismo; desde aquele tempo, o célebre e conhecido sorites de Joaquim Nabuco tapa, absolutamenle, toda e qualquer veleidade a quem queira ligar' ao regime parlamentarista a indepenrJl~r:cia das Camaras.
O SR. VERGUElIIO CÉS/,R - Muito bem. É isso mesmo.
O SR. MORAIS Al\;DRADE - O rodeI' Moderador faz
o gabinete; o gabinete faz a elcjc:ão; a eleição faz a maioria
e apeia o gabinete e o impf'I'udor ...
Estamos, S..s., em um círculo vicioso! Estamos, Srs" no~
poderes que se interpenelram, e justificam aquilo que todos
os críticos políticos do segundo império afirmaram unanimemenle, unisonamenle, a propósito do celebrado poder pes~oal do segundo monárcn.
Creio, Srs. Constituintes, qU(~ não é pr'eciso que vos leia
algumas pagina;; daquela monografia de ouro, monografia
preciosa, do eminente brasilf'iro que foi Allrelino Leal "O Parlamentarismo e o Presidencialismo no Brasil". Creio,.
ainda, que não é preciso que vos traga períodos aureos, contidos naquela outra monografia admirável de Allrelino Leal,
~ue o mesmo apresentou á ?\aefio quando expoz a lese da história con:-litucional e políticn que vai da "\hdicar;ão á Maio:idade do Impcrarlor.
Creio que nfio é prcciw que vos ll'ag'~ as paginas de
Juro do cstadista do Império, o grande Nahllco, o formidável documenlo de Tcófilo Otan i, tanto do conhccimento dos
~lustres r!'prcsentanlcs de Minas Gerais, de quem êlc foi nobre conterranetl.
Não é preciso que vos leaga um depoimento de ~ales
Tôrres Homem, de Saraiva, o depoimento, enfim, de lodos
aqueles, 81's. Constituintes, qu!', com a autoridade do conhecimento pessoal, depuzeram a propósito dos fastos antiparlamenlaristas do poder pessoal do segundo Imperador. E,
o segundo Imperador, SI'S, Consti tuintes, por menos que o
queiram notáveis representantes da Nação brasileira que·
tt~m assento nesta Casa, o scglmdo Imperador foi o formidável patriota, o espírito desprendido que se chamou
Pedro lI ...
O SR. VERGUErRO CÉSAR - Muito bem.
O SR. MORAIS ANDRADE - '" diante do qual, diante
de cuja altura moral, diante de cujo desprendimento cívico"
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·diante de cuja plll'eza de conduta, não há brasileiro algum
,que se não rur\'f~ l'everente. (MuitlJ bem.)
81's. Constituinles, é isto que é preciso lembr'ar. É preciso lemhr'ar C/IH! não é o entendimento cordial lias presidentes de Estados rom () Presirlenl.e da Rl~pública, não é o entendimento cordial dCls Presidentes de Estados com as suas Lancadas nas Camara;; do Congresso, nãv li isso que dimimíe a
liberrlade do Poder Legislativo, ni'io é isso que cria a subservil'ncia. e faz dos rppresénlantes da ;'<Iacão meninos de recados do Podc(' autocrático do Pl'esidcnte da República.
O Sn. ARnUl>,\ FALC,\O - Seria útil a todos se V. Ex.
definisse em que consiste êssc entendimento cordial diante
das queslões fechadas.
O SR. MOHAlS ANDRADE - Será preciso, meu caro
colega, que eu leia pela terceira vez o depoimento pessoal de
,Campos Sales'?
O Sn. AnHUIlA FALC.í\O - Peço é o depoimento pessoal
do nobre Deput.arlo.
O SR. l\10IlAlS Ai\DRADE - Não posso dá-lo, porque
naquele tempo eu l'l'a muito pequeno; nem jorr,ais eu lia
ainda. Já referi duas vezes á Camara aquele depoimento e
.() ilustre colega me dispensará de o fazer pela terceira vez.
O Sn. ArlHUl>,\ FAI.CÃO - O nobre orador tem direito do
recusar a expli(~ação pedida.
O SIl. MOH.\IS Ai\DRADE - Não é recusar. V. Ex. me
provocou e cu sl'ria obrigado a vollar a (1sse depoimento, com
'mágoa para a Camara e perda de um tempo ...
O SR. Anm'(),\ F ...I.CÃO - O tempo é sempre bem aproveit.ado pal'a ouvir V. Ex. (Apoiados.)
O SIl. Mon:\ IS A~DHADE - '" precioso que nós estariamos ocupando inutilmente.
O Sn. PRES(IlE:,\TE - Advirto ao nobre Deputado que
está a findar-:;e a flOl'a do expediente.
O SR. MORAIS A:\'DIlADE - Se V. Ex. permite, continuarei em eXlJlicação pessoal.
O Sft. PRESIOE:'\TE - V. Ex. ainda dispõe de alguns mi,nu tos no expediente.
O SR. MORAIS A:'íDRADE - Agradecido a V. Ex ..
O SR. VEnm'ElP.O CÉS.\R - O ilustre aparteante, Deputado ~or Pcrnamuuco, poderá ter a explieacão que deseja no
livro de Aleinclo Guanabara "A Presidüncia Campos Sales",
·onde se enconlr'a argumentação exaustiva e irrespondível,
como a do noure orador.
O SR. AGAMEl.'iON MAGALHÃES - O orador sustenta que
·é impossível, na prática, a separação entre as funções legislativas e eXecutivas.
O SR. MORAIS ANDRADE - Eu disse isso? O nobre
Deputado ouviu semelhante coisa?
O SR. AGA;\IENON MAGALHÃES - Ouvi.
O SR. MORAIS ANDRADE - Perdão! V. Ex. está seguindo o conlJecido sofisma de criar uma dificuldade fácil
para resolvê-Ia. V. Ex. não tem o direito de supõr seme.lbante coisa. O que eu disse foi - que é impossível e absur-
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<lo que o exercício da administração do Poder Executivo se
faça com separação, com cliverg(~ncia do Poder Legislativo.
O SrL AOAMENON DE MA(.ALIIÃES - Logo V, Ex, niio
pode aceitar a lese da s>eparução dos poderes; tem de aceitar, logicarnBn te, o Parlamcntul'islIlo.
O SR, MOHAIS ANDHADE - O raciocínio não é digno
da inteligência do nobre Deputado.
O SIl. A"AM ENON DE l\L\GAI,J[ ,\ES O que não ,', digno
da CUIlUI''l de V. Jt;x, é cOllfllnd i [' 1H)(;lil'''; elemenl.ul'/·";,
O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex. li que esl.:i oaralhando os assuntos. Niio falei .~m sepul'ul;iio; falei em llivCl'gência, em díferenciacão. V, Ex" corno /'11 disse, crion uma
dificuldade fácil para resolvê-Ia, Don (111 ixote tamhr\rn ('0111batia moinhos de vento dizclIIJo que Iwalll gllerr'eiros,
O Silo i\(;,\:\m"oN IlE MAl<ALIIÃm; - l\bs D, Quixo\p linha
a acompanhá-lo 11m Sancho Palll;a,
O SR. MORAIS Al'\DRADE - Qnem seI'á?!
O RI\, AI;A;\1ENON IJE l\IAliAI.IIÃES - Ta:vez V, Ex. (;OlJ1
êsse humorismo.
O HIt. MOHAIS ANDRADE - f; JJIJssível. Mas sendo
V, ~:x, o JJ. VII íxote, ell me dispenso IJlll'fld Lamente de lhe
ser o Sancho Panca. (Risos.)
O SH. A"";,\IENON DF: :\fAGAI.11 ,\S'!:; - -- Hf~aJmfml.l' (ll'dil'()
&Jr D. QllixoUl; ao menos, Linha idBuis .. ,
O Sn. PngSIlJE:>ITF: - Advirlo ao rllJbm ol'ador qUI: l)sLá
finda a hma do expediente. V, }<~x., ceJl\l'(J['me íJcuiu, ler'á a
palavra em explicação pessoal.
O HR, MORAIS ANDRADE - Agmdeço a V. Ex,
(Muito bem; muito bem.)

Dur'ante o discl\l'so do RI'. :\forais Andr'ade
() SI', Anl!inio Cal'los. Pl'e!'i,JI~Il;.I', dl~ixa ~l ('at!'.il'<t
da rJl'esidl~ncia, qll(~ f; ocupada pelo HI'. !'<J"i:l~eo
de Oliveira, 1° ViC()-Pl'llSidenf(,.
ORnE~I

DO I)L\

o Sr. Presidente - Constando a ol'd'~:l\ do di:-. rJp Trabalho de Comissão, conf.inúa com a pah'.:':l, pãra t: L:.t i:.\.plicação rW550al, o Sr. Morais Andradl:.
O Sr. Morais Andrade ~Para explir:açiJ.ú pes:;/il/l:
Agradeço a V. Ex" Sr. Pre,;idenLe, o me haver' C()nC:I~I~ ido
a palavra em explicação pes"o~!, afim di) ter'minai' n~ minhas cOllsideraf;ões,
O SR. ARRUDA FALC.~O -- V, Ex., agura, pode dar a explicação ped ida.
O SR. MORAIS ANDRADE - SI'. Pr'esidente, o ent~n
(Ementa promovido pur Campo:,; Sales - e peço i :1.;i;: 1):1temente, de mãos poslas, quasi de joelhos, ao nobre coll'g'::,
preste atenção ás minha& palavra~, afim de não i'.:l;;uma:·
uma quarta explicação - no :;eguinLe; ...
O Sn. ARReDA FALC.~o - EsLamos n:1 primeira, ..
O SR. MORAIS A:\'DRADE - .,. realizava-sp. a verificação de poderes da sessão legislativa de 1900. II:lvia dois
partidos em divergência na política nacional, li:; con-
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centrados e os independentes. Por causa da paixão política,.
tinham de tal maneira se extremado os espíritos, que atas
faltas. duplicatas de eleições, enfim, fraude sem n~mero foram forjada:; nas diferentes unidades da Fedcraçao. Campos Sales disse entf.o: "Dea?te ~aquele. perígo d? desp~es
tígio flagrante do Poder LegIslatIvo naclOn~l, pO~la eu flCa~
indiferente?" "Não.... responde êle. "Que fiz entao?" Apelei
para os Governadores dos Estado~, para que, junto ás s~as
bancadas, fizessem que o reconheCImento obedecesse a maJOr·
justiça, a maior equidade.
O SR. ARRUDA FALC,\O - Não obedeceram.
O SR. ABREU SODRÉ - A culpa não foi dele.
O SR. MOR"\IS ANDRADE - Peco ao ilustre colega.
Sr. Arruda Falcão. o favor de ouvir-me. Não me enxerte
a esplanacão com outras objeções, afim de não ser eu obrigado a uma centésima. ou a urna milésima explicacão.
O SR. JoÃO BEl~ALDO - O aparte foi ilustrativo.
O SR. MORAIS ANDRADE - É o depoimento de todos
que aquele foi dos maiores governos da República.
O SR. ARRUDA FALC.\O - Só econ/)micamente.
O SR. MORAIS ANDRADE - Esse reconhecimento sefaz com justiça c equidade.
O SR. ARRUDA FALc.~o - Só financeiramente, o govêrno de Campos Sales merece louvores; politicamente, não.
O SR. MORAIS ANDRADE - Não é exalo o que o nobre
Deputado está afirmando. Contra o seu depoimento já falou o digno Deputado pela Baía, Sr. Seabra, quando chamado ao debate. Contra o seu depoimento já se manifestou
também o leade?' da maioria desta Casa, o eminente Sr. Osvaldo Aranha. Contra o seu depoimento já se pronunciou
seu correligionário, o digno representante do Estado do Rio,
Sr. Raul Fernandes. Contra o seu depoimento clama tudo o
que se conhece de razoavelmente escrito, na época a que
nos referimos.
O nobre colega não tem o direito de sobrepor o seu
modo de pensar atual áquilo que S. EÁ. naquela época porque, naquela época, S. Ex. já lia jornais e, provavelmente. já tomava pUI'te na vida política nacional - presenciou, nnda dizendo. Niio temo!'; o direito de criticar retrospectivamente o qne niío crit icámos frenle a frente, lealmente. na ocasião cr.1 que o falo se passou.
O SR. ARReDA FALC.\O - A todos os que depuzeram,
proponha V. Ex. ílS questões separadamente. Procure saber o seu julgamento sóbre o govêrno Campos Sales, considerado financeiramente. e. depois, politicamente, democraticamente. Tome os seus depoimentos.
O SR. MORAIS ANDRADE - Proponha V. Ex. próprio essas qlles~ões; não t-Jnho o direito de chamar mais
ninguem a depor, súbre acontecimentos tão conhecidos, tão
públicos, tão sobejamente provados.
V. Ex. é q..w r1nve informar á Casa e á Nação por que
foi que. naquela ocasião, não disse uma palavra, siquer decrítica ou de contradita, á acão de Campos Sales.
'
O SR. ARRUDA FALCÁO - V. Ex. não sabe se o fiz. Então, eu era acadêmico .
.
O SR. MORAIS ANDRADE - Quando se é acadêmico
já se lê jornais, já se toma parte at.iva na vida política d~
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Nação. V. Ex. deve saber disso perfeitamente. É o que
ocorre em S. Paulo.
O Sn o ABREU SOORÉ - A mocidade de todo o Brasil
compartilha dêssp.s movimentos de opinião.
O SR. MORAIS ANDRADE Perdõe-me a Casa, se
falo de S. Paulo. Se o nobre colega tiver conhecimento da
ação pública de São Panlo, saberá que, ali, desde os primeiros anos dos curso" acadêmicos, os nossos rapazes compartilham valentemente, ardorosamente, brilhantemente,
das nossa:; pugllas [Jolíl iene; o
Testemunho disto são cs diferentes grémios políticos
que, em São Paulo. se crcaram.
O SR. ABREl' SODRÉ - - Os grandes movimentos part('m
das Facllld~des.
O Sn.. MORAIS ANDRADE - O nobre colega que era
estudante, que, como confessou, tinha vida universitária
naquela época, estava na ohrigação moral de se contrapor
a estas mazelas, a estas misérias, que só hoje, 23 anos depois, vem critic:lr o
O SR o ARRUDA F'ALC.\O - V o Ex. está querendo substituir o objetivo do seu discurso o Não é a minha IJeSsõa que
está em causa e, sim, Campos Sales.
O SR. MORAIS ANDRADE -- Vo Ex. é que deve responder á minha interpr'lação. Lança mão de um ;jJ"(~lexto
para não explicar por que não teria feito tal oposição.
É o que induzimos da resposta algo sibilina de V. Ex.
O SR o ARRUDA FALC,'\O - Vo Ex. não conseguiu convencer.
O SR. MORAIS ANDRADE - Não p~ocuro convencer
ninguem; estou sómente respocdendo aos apartes com que
me honra o nobre colega o .
Srs. Constituintes, sabemos o que é a subserviência, a
já hoje surradíssima subserviência do Poder Legislativo,
na primeira República ooo
O SR o AGAMENON DE MAGALHÃES - É um fruto do presidencialismo.
O SR o MORAIS ANDRADE - V. Ex. se esquece de que
o grande mestre da politica, o notavel mestre, que há poucos
dias ainda o nobre colega DI'. Homero Pires queria ler em
original, do alto desta tribuna, o inolvidável mestre, que
se chamou Aristoteles, dizia e lecionava que três são as
formas de govêrno, toda::: pias possivelmente boas ou possivelmente más, conforme o exercício que delas se faca:
Monarquia e Autocracia; AristocracIa e Oligarquia; Democracia e Demagogia o São as três formas possiveis do bom
ou do mau govêrno.
O Silo AGAMENON DE MAGALfr.:\ES - Aristóteles falava
também em monarquia eletiva. É o presidencialismo" como
o vimos no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, e em
outros países.
O SR. MORAIS ANDRADE - O nobre Deputado iá terminou?
~
O SR. AGAMENON DE MAGALHo~ES - Estou colaborando
com V. Ex. na sua citação de Aristót.eles.
O SR. ARRUDA F.\LCo~O - Parece que estamos em plena
Academia.
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O RR. MORAIS ANDRADE - SI'. Presidente, não chegamos ainda áquela virtude que se diz ser das melhores:
torJos devem falar afim de se entenderem. Quando os nobres
Depulados acaharem, prosseguirei nas minhas 0unsiderações.
O 8ft, ARRUDA FALCÃO - V. Ex. fala tão bem. Deve
prossegll i r .
O fiR. MORAIS ANDRADE - Das três fórma5 ele govêrno. a que aludí. todas p6dem ser boas ou más, conform~
o exel'eício que delas se faça.
Não compreendo que se possam agrilhoar a um determinado regime de govêrno as bondades ou as malrlades qne
essa fórma ou êsse regime possa ter provocado, pela simplicíssima razão de que podemos ser felicíssimos num~ monarquia ahsolutamente autocrática, e ser infelizes nl1m regime democrático.
O ~ft. JoÃo BERALDO - Uma das razões que nos levaram á proclamação da República foi o receio do 3° império.
O Sll. :\GA",lE:-:O:-; DE MAGALHÃES - O orador está criticando a prática presidencial.
O SR. MORAIS ANDRADE - Permita-me o noure representante por Pernambuco que termine a exposição dos
meus pensamentos.
O SR. AG.o\J\tE:-:ON DE l\lAGALHÃES - Pelo menos é o que
eu tenho ouvido.
() SR. MORAIS A:'\DRADE - Não deve ter ouvido tal.
O nobre Deputado. com o louvável empenho de ,'eduzir
o prazo rle minha oração para dimintlir o pesar ci~)..; cl)le!:'as
em ouvir-me (não apoiados) cortou o meu pensamento,
quando comec·ava a expressá-lo. Tenha um pouco de calma.
Dizia cu que todos os regimes podem ser bons (; maus.
repetindo a Ii(:ão de Arislóteles. Assim. como podemos ReI'
felizes numa monarquia, podemos ser desgraçados n:lma democracia. que já não Rerá mais demOl'racia. mas demagogia;
do mpsmo modo poderemos ser infelizes numa monnrquia,
ou. confOI'me o caRO, na al\tocracia, segundo a t~cnica do
velho mpsll'c, send(l felizes na democracia.
O SH, AGAME:"ON DE l\iAGALH.~ES - V. Ex. cl'aml)u aristocracia de oligarquia.
O SR. MORAIS ANDRADE - O ilustre Deputado llOr
Pernnmhuco está baralhando os assuntos.
Oligarquia. sabe S. Ex .. é o máu exercício r.a aristocracia. É o govôrno de alguns, o qnal. levarlo á corruf.çno,
recehe o nome de oligarquia; á corrupçno da monarquia é
QlIe se chama de autocracia, na técnica do mestre, qu~ S. Ex:.
conhece muito bem.
Ora. o honrado colega, ao que me parece. vai na onda
daqllêll~s críticos políticos que julgam que há regimes ou
fórmas de govêrno que têm o condão ou sabem op€'rar o
rrIiiagre de fazer os povos felizes de per si.
Nada há, entretanto, neste mundo, meu caro colega
e o sabe V. Ex. que é jurisperílo, que já viveu a vida do
Direito ...
O Sft. JoÃo BERALDO - E continúa a viver.
O SR. MORAIS ANDRADE - ... nada há, não há lei
alguma, não há f6rma, não há regime, não há instituto que
não possa ser deturpado.
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o 8ft. AOAMENON DE MAGALHÃES - Apoiado. Daí o meu
.depoimento tie que o presidencialismo falhou.
O SR. MORAIS ANDRADE - A deturpação é que faliu.
V. Ex. ~stá, como certos críticos atropelados da democracia
moderna, asseverando que a demor,racia faliu. Não faliu
coisíssima alguma! O que faliu ...
O SR. AGAMENON DE MAGALIL\ES - Foi o regime.
Não quero, meu estimado colega. entrar em seára
alheia; mas se V. Ex. fizer o diagnóstico do mal do presidencialismo, verá, sem dúvida alguma, que a subserviência
do Legislativo, entre nós, decorreu única e exclusivamente.
do oportunismo dos representantes da Nação, ...
O SR. AGA:\IE:'oiO:'oi DE MAGALHÃES - Decorreu da intromissão do Poder Executivo, llas funções lpgislativa,.;.
O SR. MORAIS ANDRADE - '" da idéia peqw:mina e
exclusivamente interesseira com que a maioria dêles queria
defender a pr6pria reeleição.
O ~n. AGA:\1E:'-:O:-'; DE :\fAIIALHÃES Decorreu do qU'1
,\'. Ex. chama a hipel·tr·ofia do Poder Executivo.
O SR. MORAIS A:\"DRADE - Dizia-se. 110r toda i>arLe,
.que quem não fosse candidato apoiadu pelos governos não
conseguirÍa nunca eleger-se ...
O Sn. AGA.'\fENO:"/ DE MAGAI.HÃES - Era a regra.
O SR. MORAI:'; A;'IIDRADE ... e, si porventura, se
eleties~e, serin d~r)lJI·a(jo.
Pois bem: si ê~t~ é o mal, vamos em·à-lo, vamos cxlírpá-lo, vamos impedi-lo. Como?
O ~H. Jo,\O BERALDO Eúucando civicamente os cidadão=,.
O ~n. l\10H.AIS :\:'\DR:\DE Evidlmtement~, em primeiro lugar, ('ducando civicanlf'nle os cidadãos. c, como ...
O ~H. AGA:\IE:'oiO:"/ DE :\fAGALHÃE5 - Se em quarenta anOE
de República não "ducamos, como ainda vamos iIl=,i."tir ?
O :-;n. .MORAIS :\~DIL\nE ... não ha:,ta educ:i-Ios
civicamente, pol'qne com rr'equ{~ncia. ,: a nossa expPI'it'ncia
quem () diz, os eleitores tiJ'ados da classe dO:5 flln.:ionál·ios ..•
O :-iH . .\nm:OA FAT.r:.\O - V. Ex. vai l.olpl':lr novo :Ipn.:-te m!'l!. A slIbsl'rviência rio Lcgí.:;la!.ívo. que V. Ex. tanto
rleslaca, niio tinhr. a ol'igf>11I que Ih" :llrih"lC.
() :-;p.. Ammu SOI)RÉ Qual a origem ?
() SR. AItm;Il:\ FALC:\O O orndol' diss~ que era falso
o Legi,;latívo, falsas as eleições, qnf' havia uma contrafação
de Congresso.
O ::iR. ArmEU SODll.É - Já foi apontada essa falta, êssc
vício.
O SIt. ARHUDA FALC:\O E:~lamo::; aqui para fazer um
inquerito: observar os malc" c COITigÍ-!05, e o momento fJara
tal é êste.
O SR. Jo,\o BEIlALDO - O nobre Deputado por Pernambuco está confirmando o que o orador vem dizendo.
O ::iR. MORAIS ANDRADE - Posso continuar ? ..
O SR. ARRUDA F ALeÃo - Se os meus apartes desagra,dam V. Ex. não os darei mais.
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O 8R. MORAIS ANDRADE - De modo algum. Os apartes de V. Ex:. são por mim recebidos com toda cordialidade.
O Sn. .JOÃO BERALno - Os apartes estão corroborando·
as afirmacões do orado!'.
O 8ft. MORAIS A1"DRADE - Agradam-me sobremaneira os apaites dos meus dignos colegas.
O Sn. ARRI;DA FALCÃO - Não parece; pelo menos, a
forma exterior não indica isso.
O Silo GU:-lllA VA~CO"'CELOS E o ilustre orador pode.
apartear os aparteantes. .. (Rosos.)
O sn. ;\WRAIS ANDRADE - O nobre Deputado pernambucano ofio deixa que eu f'Xponha o meu pensamento,
porque iepisa coisas que já estão ditas e reditas. V. Ex.,
aparentemente, me contrariou em apartes. Um colega deV. Ex. acaba de me dizer que V. Ex. confirma o meu modo
de pensai.
O SR. AnnllDA .FALCÃO O único interprete do meu
pensamento sou cu. Como foi V. Ex. recorrer a terceiros
para saber o que penso '!
O SR. MORAIS A:--;DRADE - Eu peco ao nobre D~pu
lado que diga qual o seu ponLo de vista, porque confesso
não o ter entendido bem.
O Sn. ARRUDA FAI.CÃO Pl)nso que lodos os ouvini.es
entenderam bem e V. Ex. certamente, terá entendido ..•
O SR. MORAIS A:':DRADE - l'ão tive essa fortuna.
O ~n. ARnUDA FALC.~O - Acabei de ouvir, 00 eloquêntc
e veemenlíssimo discul'so, que V. Ex. está proferindo, o
ilustre Depdado declarar quais eram os vicios, qual era
a culpa do Congresso pela sua subserviência.
O ~R, MORAIS A~DRADE - Qual era a orígem dessa
subserviência.
O ::'n. AJUU;ll.\ FALC:\O - Disse V, Ex. quP. tal subserviência originava-se de interesses l)eSsoais. Eu digo a Vossa
Ex., em contrário a isso, que não m'a essa a explicação,
mas outra. B dei a eXIJlicacão: é qnp. o Legislativo f!slava
falsificado em consequência da máquina eleitoral, manejada
pelos govcrnadorl's, e ainda pela falsificaçãu dos rcconhecimentos dc llOden's, in:-:lituições nmhas ql1l: livl'l'am origem
no go\'~rno Campos Sal e:;, que V. Ex. tanlo defende.
O SR, l\lOHAlS ANDRADE São aguas passadas hà
tanto t('.mpo, ..
Eu aceito. meu caro colega, apenas o que V. Ex, disse
quanto á orIgem do mal, que er'a jll:;lamcnl.c a fal~a composiCão dos congrcssos, quc era a d,'puracão. J\ccilo éSSé
depoimento. Mas, se se precisou o mal, vamos esluLJelceel'
agor:l a ter~I)l'ulic;1 neccssária. Se o (~I'l'O c:=:.l.á :~Q n'gil1lc c:eitoral, se o êrro está no falso reronhecimcnto, se o l'iro ps!á
na burla. na vjol(~ncia ás eleiçõE>s, qual o re!l1(\diú"? :\llldn:'
de regime? Evidentemf'nte não. Mudar os processos de elei~ão.

E, Sr", C:onstituinte:::., nós qHe tomamos parle nesta As·
sembléia 1"acional Consl.iluinte, depois da experiência dêl lei·
monumenlalmen!l.' sábia que é o C6digo Eleitoral, honra '.lo
glória da Rc\'olllÇi'iO de 30 - e eu sou insuspeito para I) dizer - se nós aqlli estr\mos, df'Wds da vjg:~!lt:ia (JC,;"~1 I!'i.
eminentemente sábia, que, de fato, institniu o segrêdo dovoto e foi, por conseguinte, . '!arta de alforria do cidaJãcs-
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-eleitor, se nós aqui estamos, depois de um reconhecimento
pelo Poder Jlldiciário e que, consequCmtemente, não sofremos
mais o pel"Ígo de ser depurados por urna maioria facciosa ...
O Sn . .JOÃo BERALD(; - Juízes em própria causa.
O SR. MORAIS ANDRADg ... não temos o direito
'-de vir dizer aquí, pura e simplesmente, que a única manflim
:.de salvar a nossa infeliz República, é institui:' o regime Parlamentar.
O SIl. JOSÉ DE SA A legitimidade do mandato eleitoral popular, oriunda da lCi que V. Ex. tão justamente está
'elogiando, não evitará o excesso do poder presidencial: não
impedirá a invasão dêsse poder pelos demais da Federação.
Essa é que é a verdade. Sel'á uma panacéia que não refreará o
'aruaria do Presidente da República.
O sn. !\IORAIS ANDR.\D1~ V. Ex. terminou o ::eu
aparte?
O SI\. JosÉ DE SÁ - Tanto l.I~rminci, qt~,.. estou calado.
O SR. MORAIS ANDRADE - En/fio V. gx. ow;a a minha resposta: a lei é sábia porque. no dia em qu~ Of. congressos legislativos soubel'em que não têm o seu mandato sujeito
ao arbítl'io cio Presidente da f{epÚblica. dos presidentes dos
Estados ou dos seus mandat.ál'ios ...
O SR. AI\!~UDA FAl.CÃO - Qnancio será ês!'e dia, Sr. Depu·tado? Com que regime?
O SR. ABREU SODI\É - O Parlamentar ismo é que não pode operar êsse milagre, porque os homens continuam sendo
()s mesmos.
O SR. MORAIS ANDRADE - .,. 05 congressistas saberão, por menos coragem moral que tenham e por mais !'ubservientes que possam ser, que a subserviência não é aO Podm'
Executivo, mas á opinião nacional, e que esta lhes será favorável.
Cairemos, meu caro colega, no perigo não da hipertrofia do Poder Executivo, mas, ao contrário, no da demagogia:
Os representantes populares hão de cortejar, não as bOas gracas, não os bons olhos do Poder Executivo, mas as boas gl'll(;<15, os bons olhos, os aplausos fáceis da opinião pública.
Fique o ilustre colega ccrto de quc não há Congre~so
algum que se diminua moralmente a a(llauriir torlas a violências, todo o anarquismo de um Governo cenh'alizado e
forte. !'ienhum congressista apoiará ta is demasias, se souber
que a sua l'fleleicão não depende desse "odl'[', que eslá cortejando. (J/uito bem.)
Tenho a certeza plena, absoluta, de que o Código Eleitoral, havendo alforriado o eleitor, seja este, embora, funcionário público e dependa do cargo para dar de comer e de
beber a uma grande família; embora seja o sujeito necessitado de todas as boas graças do mandão de aldeia, êsse
ejeitor, lorla via, tendo o segredo do voto gn rantido, não irá
~ordeirarr.ente apúiai' apenas a chapa oficial:
seguirá a
chapa do seu grupo. votará na chapa do seu partido, formará uma corrente de opinião com os seus correligionários;
e, dessa maneira, não poderá haver hipertrofia do Executivo, porque 11 ste. em todas as medirias, a comet:ar pela lei de
meios. estará sujeito ao pronunciamento do Congresso, cujos
membros não dependem, para serem reconhecidos ou depu'1'ados, daquelas mesmas boas graças.
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o SR. ODILON BRAGA - Muito bem. Neste ponto, aplaudoV. Ex. fervorosamente.
O SR. FRRREIHA DE SOUSA - A Argentina já há muito"
tem o voto secreto, e isso não impediu o personalismo presidencial, que fez deflagrar, ai í, a Revolução de 30.
O SH. MORAIS Al'\DRADE - Perdão I Golpe de EstadO'
- não há regime algl1m que o evit.e, por isso mesmo que é
golpe de Estado ... Ora, teniJa paciencial
A ordem natural da::; coisas, por mais admirável e perfeita que seja, não pode impedir as tempestades, oS terremotos, as deflagrações, que representam, pura e simplesmente, a suspensão parcial dessa ordem, para um reajustamento posterior.
Não há, meu caro colega, regime algum que evite golpede Estado.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Não houve na Argentinar
propriamente, golpe de Estado, mas hipertrofia personalista
do Presidente, ocasionando, como sempre ocasiôna, ao reaçãopopular, pela revolução. Esta, no caso, veiu como reaçãO'
contra do tirania presidencial.
O SR. MORAIS ANDRADE - No Brasil parlamentarista,
houve o golpe de Estado de 15 de Novembro. que criou a
República; na Itáliõ. parlamentarista, houve o golpe de Estado que instituiu o fascismo; na Alemanha parlamentarista,
houve o golpe de Estado de que se originou o nazismo ou O'
hiUerismo; na Rússia parlamentarista, houve o golpe de Estado que instituiu o Soviet.
O SR. :FERREIRA DE SOUSA - Perdão! Na Rússia nãv havia parlamentarismo, mas absolutismo.
O SR. MORAIS ANDRADE - Havia. Era um parlam'3ntarismo sui generis, mas era parlamentarismo.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Depois, urge não confundir·
~oJpe de Estado com revolução.
O SR. MORAIS ANDRADE - Não há regime algum r meu
colega, que valha de per si _ Os regimes valem pelo que valeml
os homens que os executam. (Muito bem.)
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Logo, o regime presidencialr
com os homens qlle nós t.emos e que o praticaram, já revelou
a sua completa desvalia_
O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex., que é jurisperito,.
como o são também vários colegas de fé parlamentarista,
VV. EExs. trarão para cá o depoimento certo de que nãO'
viram até hoje nenhuma lei, por mais perfeita, por mais
sábia, por mais acauteladora dos interesses sociais, que nãO'
pudesse ser sC'fismada, diminuida, desviada do curs() n()rma.l
de sua execução, de boa ou de má fé.
Vêde bem, Srs. Constituintes: nessa minha asserção
não vai qualquer acusação ao Poder Judiciário do Brasil, a
que tributo respeito religioso.
O SR. JOSÉ SÁ - O que V. Ex. há de recoohecer são osgravíssimos erros do Poder Judiciário, no regime republi-·
cano - devidos, principalmente, ás falhas e vícios das instituições.
O SR. MORAIS ANDRADE - Tanto os reconheço que'
acentúo não haver lei alguma que não possa ser deturpada;.
e daí a explicação que dei. Nessa minha asserção não vai.
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nenhuma ofensa ao Poder Judiciário, que, repito, acato religiosamente, porque meus anos de vida forense me levaram
a êsse respeito total.
O SR. JOSÉ f'A - Todo cidadão brasileiro respeita, naturalmente, o Podpl' .Jndiciário.
O SR. MORAIS ANDRADE - De boa ou de má fé, infelizmente, acrcditamfo acertar e errando pelas contingências humanas, quantos juízes, quantos tribunais não tem
contribuído para essa deturpação!
Por que, porém, Srs. Constituintes? Por'que não há lei
alguma que não esteja subordinada, necessariamente, na
sua execução, ao nosso mísero, ao nosso insignific~ntissimo,
ao nosso pequeníssimo entendimento. Razão tinha o velho
Camões, quando nos dizia: "Bichos da tCl'ra, mui peijuenos ... "
Na realidade, nós o somos pela pequenês de no:;sa mente,
pela fragilidade de nossa inteligência, pelo apo\ll'amento da
crítica que, não raro, exercemos, com a melhor fé dêste
mundo, sobre o inst itu to que nos é dado cri ticar.
Assim, caros colegas, niio se pode dizer - rrincipalmente não o podem dizer os homens que conhecem as lides
do foro, como, entre outros, o nobre Deput:tdo que me honra
com sua atenção - não se pode dizer que um ('egime tenha,
em si mesmo, a virtude de ser bom ou mau. Fnzem-no bom
ou fazem-no mau os llOmens que o executam e praticam.
Bem sei, mellS colegas, Que é lícito, de a:gum modo, lançar mão de certos prop(lsitos. de certas cautelas, de certas
defesas para diminuir a possibilidade de errnr.
Pois bem, lancemos mão dessas medidas, mas não se
diga mais do alto desta augusta tribuna, na Assembléia Nacional Constituinte brasileira, que o regima é qu,~ era mau e
os homens que o executavam eram bons. Semelhante heresia, heresia sociológica, não pode passar em julgado
r.o meio dos que, entre nós, manejam o di['ciLo, que vivem
a vida do foro. Mas, caros colegas, exerçamos toda a nossa
influência nas circunscrições donde vimos. Volvamos aos
nossos Estadog, ás nossas regiões, para propugnar, com inteireza de consciência e ahsoluta fidelidade primeiro, a execução rigorosa do Código Eleitoral; segundo, a educacão dos
nossos ~oncidadãos, porque assim teremos feito mais pela
verdade da República, do que discutindo aquf benemerências. defeitos e fraquezas do regime presidencial ou parlamentat·.
O SR. ABRIU! SODRÉ - A punição dos grandes e dos pequenos.
O SR. CARLOS REIS - ~sse sistema de que o orador faz
brilhantemente a apologia, infelizmente ainda fem as suas
falhas. e a prova está na morosidade que êle proporciona,
privando, até agora, o Estado de Santa Cat:lrina de sua representação nesta Casa.
O SR. MORAIS ANDRADE - Corrijamos essas falhas,
mas apliquemos, com lealdade, isto que já conseguimos e então, Srs. Deputados, não se verá mais aquela subserviência
pequenina e amoral, que rebaixava o Poder Legislativo ás
plantas do primeiro déspota que se sentasse na cadeira presidencial! (Muito bem. Muito bem. Palmas no recinto. O orador é vivamente cumprimentado.)
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Comparecem mais os Srs.:
Joaquim Magalhães, Lino Machado, Carlos Reis, Agenor
Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Luiz Sucupira. Valdemar Falcão, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Silva Leal,
José de Borba, Ferreira de Souza, Pereira Lira, Irineu JCJffily, Barreto Campelo, Souto Filho, Arruda Falcão, Luiz Cedro,
Solano da Cunha, Mário Domingues, Arruda Camara, Augu~to
Cavalcanti, Alde Sampaio, Osorio Borba, Valente de Lima,
Deodato Maia, Marques dos Reis, Clemente Mariani, Arlindo
Leoni, Medeiros Neto, Manoel Novaes, Negreiros Falcão, Francisco Rocha, Paulo Filho, Arnolq Silva, Rui Santiago, Ceza..
Tinoco, José Eduardo, Gv.-yer de Azevedo, Pedro Aleixo, Negrão de Lima, Delfim Moreira, João Penido, João Beraldo,
Daniel de Carvalho, Valdomiro Magalhães, Benedito Valadares, Belmiro de Medeiros, Celso Machalio, Bueno Brandão,
Plínio Correia de Oliveira, José Carlos, Moraes Andrade, Zoroastro Gouveia, Cincinato Braga, Carlota Queiroz, Abreu ::0dré, Cardoso de Melo Neto, Morais Leme, Domingos Velasco,
Generoso Ponce, João Vilasboas, Francisco Vila nova, Simões
Lopes, Acír Medeiros ,Antônio Penaforle, Augusto Corsino,
João Pinheiro, Euvaldo Lodi, Oliveira Passos, Gastão de Brito,
Oliveira Castro, Morais Paiva, Nogueira Penido. (75).
Deixaram de comparecer os Srs.:
Abel Chermont, Alberto Roselli, Hereclianõ Zenaide, João
Alberlo, Antônio Machado, Augusto Leite, Prisco Paraíso,
Carlos Lindenberg, Miguel Couto, Pereira Carneiro, Alipiç
Costallal, Oscar Weinschenck, Fábio Sodré, Cardoso de Melo,
Buarque Nazareth, Melo Franco, Pandiá Calógeras, Furt.ndo
de Menezes, Ribeiro Junqueira, R(ldrigues Alves, Barros Penteado, Mário Whatelly, Lacerda Pinto, Maurício Cardoso, GiIbert Gabeira, Mílton Carvalho, Waller James Gosling, Pacheco e Silva, Rocha Faria, Pedro Rache. (30).
O Sr. Presidente - l'\ada mais havenjo a tratar, vou levantar a sessão designando pnra amanhã a mesma
ORDE:'! DO DIA

Trabalho de

Comis~f1ü.

Vém á !\lega as emendas de nr5. 66 a 67.
Está slibl'e a l\fesa, pelo prazo de 20 dias. para receber
emendas de ia. discussão, o Projeto de Constituicáo (100 diaj.
Levanta-se a sessão, ás 15 horas e 42 minutos.

21 Sessão, em 9 de Df!7.ernhro de 19:1:1
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Presidência do Sr. Antônio Carlos, Pre!;idente
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Momes Paiva. (148)
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o Sr. Presidente -- A lista de presença acusa o comparecimento de 1 ~8 Srs. Deputados.
Está aberta a sessão.
Comparecem 05 Srs. Ministros Osvaldo Aranha c Washington Pires.
O Sr. Clementino Lisboa (3° Secretário, servindo de 2°),
procede á leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, semobservações, aprovada.

O Sr. Presidente -

Pass~-sc

á leitura do expediente.

O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário, servindo de 1°),
procede á leitura do seguinte

EXPEDIENTE
Telegrama:
Do Deputado \Valter Gosling. comtlnicando que, por motivo justo deixará de comparecer a algumas sessões. - Inteirada.
O Sr. Presidente -

Está finda a leitura do expediente.

2
Tem a palavra o Sr. Gabriel Passos, primeiro oradormscrito.
O Sr. Gabriel Passos - Sr. Presidente, Srs. Const.iLuinles: Na primeira vez em que a voz de nl)i'1sa bancaria M
faz ouvir desta tribuna, queremos que o seja para rl'verenciar a memória de uma altíssima expressão do homp-m
brasileiro, que acredilou no Brasil sem devaneios, que neleconfiou com !'l'guranl;.a e que, no amor á sua terra e á sua
gente, se portava com a espontanea singeleza das forcas naturais.
Minas Gerais ainda se sente perplexa com a morte de
seu velho Presidente Olegário Maciel, como se fosse na pri-meira hora, quando o golpe inesperado inibe todas as vontades, amortece a sensibilidade, paraliza a acão.
O Eslado só, agora, começa a dar-se conta da exteni'1ãc
da vultosa perda e a sentir quão profundas eram as raízes
que enfeixavam num só tronco os seus anseios, as suas tendências, e os rumos que lhe eram apontados por seu venerando guia.
Acostumára-se, durante três anos de agudas transformações, por entre caminhos que se abriam em todos os quadrantes e eram marcados por todos os perigos, durante três
anos perturbados e angustiosos, acostumara-se Minas, nomeio de tempestades em que muitos eram os náufragos e
numerosos os desesperos, a vêr firme e seguro o seu velho·
Presidcntl', a gni·á-la com felicidade. (Muito bem.)
Nele. POii;, Minas se tranquilizava, porque o sabia esclarecido pela sabedoria e provado em maus ventos que não lhe
abalaram a rija estrutura, antes lhe modelaram o perfil histórico de homem firme e forte.
Homem de uma só palavra, homem de uma s6 ação!'
Quão vivo lhe era êsse traço caracterisUco de brasileiro develha estirpe, gigante moral para quem vai faltando medida
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neSSa imensa variedade de instrumentos de precii:óão, que a
técnica e a máquina nos oferecem nos dias que correm I
E' que há certos valores inapreensíveis pela física, mas
que nem por isso deixam de primar na vida e nela mal'car
os grandes e definitivos sulcos. Tudo que não é obra do
espírito é passageiro e efêmer'o; nasce com o germe da
morte, escraviza-se ás contingências e voga ao sabor das circunstancias.
Só é perene e libertadora a espiritualidade. Só ela cria
entre os homens um "laço místico", capaz de uní-Ios e que
os indentifíca numa só medida extensa e harmônica.
Era por êsse laço que Olegário Maciel se unia aos seus
patrícios e com êles se identificava: cada brasileiro sentia
que, no velho Presidente mineiro. havia uma riqueza de afinidades e de condutos morais que o faziam um pouco irmão
de todos nós.
O Brasil passára largo tempo em calmaria, até que todos os índices come(;aram a assinalar proximidade de agitações profundas. Foi então que a fôrça misteriosa do destino
convocou, para o cenário iluminado, o varão das velhas virtudes em quem a raça se reconhecia melhor representada.
(MUito bem.)

O sentimento do dever, o respeito á dignidade de sua
investidura, o amor á sua terra e todos os complexos de uma
rica personalidade enrijaram-Ihe a vontade obstinada, aguçaram-lhe a inteligência de visada segura e revelaram o patriota que uma vida modesta encobria no singelo homem de
bem.
Olegário Maciel foi o homem da revolução, figura que
lhe acentuou as linhas com um sentido de nobreza e a disciplinou, no que lhe coube, dentro de velhos princípios de
sua gente, dentro da ordem e da hierarquia.
Morrf'1l no momento em que a sua autoridade seria convocada para o jogO político. Ainda nesse passo, foi sábio o
destino, dispensando quem se engrandecera em fortes p.mbates e cujas marcantes virtudes constituiria talvez antes
embaraço que instrumento para a ação de nova espécie.
E' sem dúvida desencantador o exagero de Stefen
Zwecig quando, de um puro polílico de muita finura e dI)
nenhum caráter, nos propõe a afirmação pessimista de que
"no jogo ambíguo e por vezes criminoso da política, os homens de idéias amplas e morais, de convicões inabaláveis não
são os vencedores, mas sim artistas de mãos ágeis, de palavras vasias e de n~rvos gelados. "
A hora das espertezas, dos passes de mágica, dos expedientes de mome'ato não seria, por conseguinte, a hora de
um homem que se conformou, dentro de grandes traços, cuja
ação varonil se, desdobrava em linhas amplas desafeiçoadas
do sabor das fantasias.
A hora d·e Olegário Maciel era a grave hora da crise
aguda; essa h,ora já passou e com ela levou o destino o grande
fIgurante. .:
Ficam-'oos a veneração de sua memória, o exemplo de
sua vida iJ'ilcorruptível e o seu perfil de invicto patriota, qn8
se unia a 'todos os brasileiros nas alt.as cumiadas da grandeza
moral. ,
Sr. Presidente, é para uma figura dêsse porte que a. bancada Progressista de Minas Gerais, por meu intrmédlo e
delegacãf.> de seu ilustre "leader", vem requerer a V. Ex. se
digne coinsultar a Assembléia Constituinte sObre se consente
em que, 'em homenagem ao grande brasileiro. por cujo luto o
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!IDeu Estado ainda se carrega de crepe, seja assinaJado em
:ata o nosso pesar, levantando-se em seguida a sessão. (Muito
.be1JL; muito bem. Palmas. O orador é abraçado.)
Vem á Mesa o seguinte
REQUERIMENTO

Requeremos que, em homenagem á memória do Dr. Ole-gário Maciel, Presidente do Estado de Minas Gerais, seja sus-pensa a sessão de hoje.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1933.
Pedro
Aleixo. - José Ma1'ia de Alkmim. - Augusto de Lima. Gabriel de Rezende Passos. - Odilon Braga. - Campos do
Amaral. - Raul Sá. - Aleixo Paraguassú'. - Bias Fortes.
- Vieira Marques. - Simões da Cunha. - José Braz. 'Ruy Santhiago. - Celso Machado. - Bueno Brandão Filho.
- Ke1'ginaldo Cavalcanti. - Edwald Possolo. - Mario B.
Manhães. - Acyr Medei1'os. -..,- J. Magalhães de Oliveira. :Godofredo Vianna. - Costa Fe1'nandes. - Euvalqf;.. Lodi.
- Gastão de Brito. - Oliveira Couto. - F. de ,,;i:Jliveira
Passos. - Abela1'do Marinho. - Edgard Teixeira Leite. Augusto P. Corsino: - M01'aes Paiva. - João Pinheiro Fi·lho. - P. Matta Machado. - Francisco Negrão de Lima. Levy Carneiro. - Alberto Surek. - B. Reikdal. - Gui-lherme Plaster. - Antonio Pennafo1't de Souza. - Vasco
Toledo. - Delfim Morei1'a. - Christovão Bm'cellos. - João
'Beraldo. - Polycarpo Viotti. - J. Ferreira de Souza. L. Sampaio. Pontes Vieira. Leandro Maciel. 'Pedro Vergara. - Argemiro Dorneles. - Augusto Simões
Lopes. - Renato Bm'bosa. - Ascanio Tubino. - FredeCarlos Ma;rico Wolfenbutell. - Heitor. Annes Dias. -ximiliano. - Valdomiro Magalhães.
O Sr. Carneiro de Rezende - Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Carneiro de Rezende requer, e obtém permissão
para falar da bancada.
O Sr. Carneiro de Rezende - Sr. Presdiente, a delegação do Partido Republicano Mineiro á Assembléia Nacional
Constituinte, delegação do velho partido montanhês, nesta
'hora nobremente esquece quaesquer divergências políticas e
faz a seguinte declaração: sufraga, sem constrangimento,
antes, com respeito, as homenagens de saudade á mem6l.'ia do
venerando mineiro, do honrado himem público, o Sr. Dr. Olegário Dias Maciel. (Muito bem). E a delegação do Partido
'Republicano Mineiro, Sr. Presidente, procedendo assim, não
tráe, não ,cultua o poder; mas, antes, observa, tr:mquila e se-renamente, uma sublime imposição da religião de Christo,religião que é preferentemente a do nosso querido Brasil.
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é abraçado. )
O Sr. Augusto de Lima - Peço a palavra.
O Sr. Presidente ,.gusto de Lima.

Tem a palavra o Sr. Deputado Au-
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o Sr. Augusto de Lima - Sr. Presiliente, não venho·
fazer um disClIl'SO, mas, desta t.I·ilmna, CX\lI·c:-,.;amcllle, lia!."
solene apoio ús r>ala VI'as tocantes, há pouco proferida,.; pelo
nobl'c rl'pI'I'spntanlp ria haTlcalia a q\lf~ \lPI·II'Tl<;o.
Ape/lus, I'fI1 ad i IHllll'n/'o á sua l'IIHllll\nl () OI·Hl..':in, 1'11 Jledíria a\'. Ex., SI'. 1'1'l'sidente, Sllhll1l'!I':"SI' oi Casa o I'l'qllcrimfmt.o qw' (0['ml/10, fiO ,.;(mUdo di' l!fll' (iql/l'm pl'l'I/f'1 wulas"
junto ás IIfJlJ)I~nagl'll" fjllP vpem dl~ S"I' ]'l'q\lI']'jdas, as Que,
no (lia ~: dn OU(lIhro ds~,;rc ano, I"onllll 1'l'lIl1ida,.; á lI\f'!tlol'ia
de Olegário Mal~il'I, 111')1, Club ~l 111' Olllllbl'O, I' Jll'la J.l'gião
5 di' .Jlllho, roemol'a v(~i, lJJa 11 i (psf ar;ijp~; dI' ";01 ida I'il'dad(~ I'eTlllblicalla pOI' IH11'11: da 1I]l'ollll;"íalllais avalH;ada dI' nossa.
i'ál.l·ia. I'lev:1I1111,-IIII' li IlI,me 1'!fI lJos::-a f.I'ITa IIHfal, (Milito
bem.) g",.;a, !tnIJIf'l1ag-r'lh fOl'alll a,.;"ilJl 1101 irir·ada·; 1'''1' UIn
dos {'l'/:;iío,; da 111':-;";;1. i !fIpl'lmsa. (LI'::

"Em ~/Irnl"rnlJ:'al;i(I' ao IPI'o'ir" :nlivI"I'::-:írio Ih l'l'vlllllção bl'a~ill'jl·a. 11 I ,I'l'ifi" /;ívjl~a fi dI' .llJ1IrO, 1'11111 a ('''''!'''I':\ção rio Cluh :J til' Ollfllhl'o, realizou nfl'~m li lardl', r." TI~alj'o
MlIlIieilml, "I"a ,..I'"~fi" ('ívi('a ,.;,,11'11" ('111 'IOlrtl'lIl1f.:I'I" ;'t In~
morin do ~aIHlr)~o Prp~i!ÍI'nfe ()ll'~:íl'io \/ili~ip-l. o vlIlr., (rUe,
I'm Mina" (;I'rai~. 1'llI'al'f1tJll e rJpfl'f1dl'II, I'om dl~~as~tJrnhl'o, ~15
PI'jndpill~ ['(,\'rlllll'ir'lI;íl'j"", Ifll'nnlldll-o.:I' Ilfll :'Iilldo I' iJlvI"n(~Í\'('I ballral'll~ lia ('a'l"a nneil,nal lia ~I(lril'.';a f"/'I'a /II'IIILaJlIWZ:l .
U II·alll. ficolI \it'·l'alrnl',nl.l· I'hl,jl', ()I'IIP'lIlil l , IIS lll~;.r~5
Urna j1;,;... i"'!"·lwii' vi";':II,II' dI' I'ldll;;::í,.;rno. :,,, l,alc·I'. l'I'IWrnl'l11.:1IJo /,om fl/'I·"". 1l'IIdl, ;í dirflila Irrn 1.11,.;11, di,' illl,\vidavl'l c,.;~
fadisfa Hlilll'il'l' I' ;1 I'· '1!ll'rtla lIfll 1)11:1 1);'(1 l'lJIn oi ;;'''1 rl'tl'ato
(I'; dll::: ;;1'11"; illl:.;ill'lI·r',.;. ";l'lIlal'alll-"I' :1 enl·"a. alt'ffI Ilos
rnI'Inb:-o;; tia dil'l'lol'ia rio CllJb ~j dl~ (),llllhI'II I' da" all:\s
:1U/IH'irlal)I"", fi W'lIfo(':d .\I!l1HHd Haiw\I'. '/111' /11'1' ..; jdill ;í ;;nl.~
nirJarle, r) rr, in j"fr'o da Edllc:lt;;;,n (\ I,,.; oradores i nscríl.n~.
O p:-i/(ll:il'O (I;'ndrl:' foi fi i'l'nlllJ[' Fr l 'hi"JIIJ Trl'hh;, sllg~1Índo-sp rr.ríl a pa 1;Jvra () Dr. (;()rr)l'jr{) rI~ :,</I'\ln. 1° ,,~'~I'~
lftrj,; fIo r:lllb ~j d,~ r)IILllbrr" aml,! ..; ."1' J',~ri'l'int/o ;í data II
á figllr'a ri!) vlIlil' 1II,:;,r'r:ag'lm']n. V;t!OII dl']lll:":, PI·OIIlJl!r.iall"
d!) 1Ir.1 f,r'ln di;;r'IIr';;", (1111' !'l1h!kilr"n" ;,tÍ":Jflrr~, o flr . . \Il~r:,::I.(J
rlp- Lima, f >r·ptl I il.1!(, ('l"'llo á Cnn;;1 ,IIIU:!I'.
() t':lfirlll) Iwadl'l' Ifl"I'I'íln r:, I fi tl'nl':lfl~ ,"/1';;";1:1"; f:ldím,
qilP. prnlllln;'jr,lI Ilrll;~ r'!';;I;;ir, (~itlnrl,;;a I' Vlhl'i\ni!·. IJln:, :lfI;íli,;e
ria sltll~r;fin iltll~'l. fi illll(,p;;ia lI,;..; a[.r· I ,\·I·il;,t!I'I'I·,,,;.• jn..; "j'étf:í0"
náril)s (li~far~ilr\()~ ra:'!, rn~lhnr í,nr!r-rl'rn ;;nlal.ar () qt1i: (:11:;1011 torla fi ";() r I I' d .. ,·... ,·:fíein,.;. (I ;;afl~IJI~. :, ·.. ida rir)..; 1f!":,lí'ltn'~9 par:! (.fjjfj(';!;'. :--::;;j"': r;;)I~lvr;'):-, ~:'l{) fn';:,: lr·arot>n:,· Irnp..:..:::"iv(,jg dr~ ,····ilJmir. r",:'qlll~ (~ram lima l~nlarJl(pa ri'! !d,~íjl.5 e
rjp' imag';,n,". a!J:I!':Jlj;), ;1 'lido o in"lard,/' [)I'I,),,; afll:lu.,,,,,; ,,,:1,['1':pilflM);; da a., . .;i",U·nr' i a .
Ouvida;; :3"; ~Im." 1'1:1
pal;l'.:ra,.:. a hrtnda dI' música.
quP. abril!,:1ntnvn. :1 ",,:pnir:lnr!p. I'Xl'rnfoll I) Hini) :\:lf:i"nal e,
qunnr! .., ":';l .,n'·"I·:·;;,ja :l ~t~:-i:-iã(J, all!tJa fal"'l da,; gal~l'la,; llm
r~

:ma"

do,;

~"!)I·í·t

adf:'/'p,;.

Fo',i 'I ""!Cliinll' " rli"cúr;;o do rJ[' . . \I1g'nsf.n di, Llm:~.
"Sr. Presiáente e meus Senhor!'::: - :\Iir-as dt':r::l i;; ,:omparece a ,~"t:l itllíJOn~nt.e reunii"tn. Il';uendo, dl'nlro I,) "~Il
luto <l inrl:\ [I1':'ado. a alma rel;onlt~eida si Legião Cívi<:a de
õ de ..Tnlllo. Dor (',;ta homenagem I,t) 5ell gTande ;'ilho. Ole-

gU1'lU :\1;'.:il:l. 'l'I~[)t't::"':nlanLe eleilo tiu .::!ell povo, e prototípo
fiel da :;~::t L~':l,j:;I::-'). d:l ,;ua honra e da sua auLonoDna.
At. d,·fl·nnü\[· ,'..:t:~ :1I1rnl~['n"a a;;,;i,;il:nda~ .. m qll'~ rliví,;o
01'8'ii05 e rt:1H'e:;t;nt;lr:le:, de Ll'dus à!' das:;.::; da l1ú:;,.;a len·O".
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..eu sinto a emoção de faJar ao Brasil, com 11 mesma alma
com que, há três anos, a csta me'5ma hora, saudava em Belo
HOl'lzunte, no lado do chefe mineiro, o levantamento das
furcas revolucionárias.
,\. CIl101;ÚO, que ainda me abala, ao eVOCar aquêlr) [01'midávcl ('s!wtáculo de civismo em t~xplosiio, pos;;o felizmente juntar a de li rania, por veri ficar qUê, apôs três anos de
vicissitudes que puzeram á prova a Revolw:ào, a terra mineira não faltou aos seus compromissos pam com a i'ação,
,guiada pela mão firme do seu cleito, C)lJP. não descansou até
tombar sem vida.
E, que assim é, ninguem melhor o pode testemunhal'
.que oS Vell'r:lnos revú]uciunários que formam a Legião Cívica, o núcleo ma.ís puro dos ideais republicanos, a ala mais
,3vanCada do,.; combatentes da transformação política da nossa Pátria.
É que, á terra mineira, nunca foram estranhos, anles
constituem elemcntos essenciais d[t alma do seu povo o::;
nobrcs estimulos determinantes do movimento de 3 de Outubro. ConseI"".'adora por índole e por um princípio superior
de órdcm, alfa a êste atribulo a consciência da sua dignidade e o dever de resistencia a tudo quanto possa aml:lU(jar
a integridade da Pátria brasileira, os principio~ invioláveIs
,da soberania e os imprescriptíveis direitos do seu povo.
Foi êsse o berClf, êsst: o regaço maternal, 6ssa a escola
primária <1e Olegário Maciel.
Minas, ciosa das regalias do "self-governement", cultúa
no seu lenililrio, como seu primeiro dever cívico, o território brasileiro, uno e indivisível; e, por sp.r muito brasileira é qUI', logo ao alvorecer da sua vida local, as suas
legiões desceram com Antônio de Albuquerque, seu primei1'0 governadOl', a defender o litoral contra as invasõc'5 ào
estrangeiro.
Mineiro, amandorJ o ambíente do seu campanário nalal,
iniciando a sua vida de profissional na antiga provincia,
de cuja .\ssl'mbléia "ciua fazer vurte, e mais tarde Dc>putado
á Constituinte dQ novo Estado; preocupando-se com os problemas da adminbtração interna; depois de rápida passagem
pela política e adminbtraçâo federal voltando á terra natal, em que ocupou por lres vezes a presidência do Estado,
as duas primeiras, interinamente, c a úllim:t, por mandato
direto; apezar de lodos êstes antecedentes. que o predisporiam. como a tantos outros, para uma estreita política regionalista, ou pelo menos limitada ao puro interesse peculiar, tflo de feiçúo ás superstições de exagerada antonômia
local; apezar de tudo, Olegario Maciel, era um brasileiro,
na mais n!l~ exp,'ess:lo do conceito da Pátria. E, quer no
Congresso Cnnstituinte Mineiro, onde se OPOZ ao radicalismo
dos que pretendiam igualar 05 município~ ao Estado, como dos
que ~nf('pun;1am o Estado á União, quel' na C:lmara Federal,
com o sru \'oto eo seu parecer nas discussões de matéria.
tributária. quer na Consultoria da Repartição dos Telégrafos, onde ~mstentou a supremacia da União no tráfico do
telégrafo sem fio,contra a pretensão dos Estados, foi sempre um intransigente defensor dos direitos da União, como
única titular da sobcrl:l.nia nacional, contra a doutrina das
peque!1as páfrias rstadua.is.
Traduzia. assim, o pensamento que sempre animou
os melhores intérpretes·. da política mineira, cuja tradição
esteve invarwvelmente ligada ás aspira(;ões nacionais. É o
,que nos atesta a História do Brasil nas tragédias da revolta
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.de Vila Rica, em 1720, e da ConjLU'l1çáo Mineira, pm 17RO,
ambas de finalidade nacional e não de {'civinilieac(ie:i locais,
Olegário, Maciel, er!co:ltrando o Estado, que ía govel'nal',
ainda sob a impressão hllmilhante da mutilar'fio da b:llll'ada
dos ;':('115 rcpl'es('ntantr~s na Cnmal'a. e do I';,tenníllill :'l,nlpleto da rIa Paraíba, amordaçada a defesa do canujrhtn (h
Aliança Liberal .i Presidência da RepúblIca, SllpJ.tntado pelo candidalo do Calf~te, ~o\\he llohrcmenlp I'Psistil' a todas as grar;as do podf'[' fenf'ral para o Estado de Minas. A tudo sorriu superiormente e, á" v;:I1I:'.gens lorais de ordem material, conJO ao ,,('" bem <'."!"I' 1)1'::'soaI, vrcferiu 05 riscos do movimrmto rlI':l'ado, au l~do do
Rio Grande do Sul c da Paraíba. Era liJl1:J causa nacional,
que não podia ah:mdonar por um romol1i,:mo, aliú,.; ;.:,,!'!smável, rI(~ transigir tendo em vi;;ta o bem I'::nnilmico, político
e finan('piro da sun tpITa. Com Minas, a I'('vollH;iio I'f'n dllvinosn, como loda a revolu:;ão. ~em Minas, 011 tendo ~,Iin:l';
contra, ninguem poria em rIúvida o fracasso ria rp\,o]III:ão,
Era es~e pelo menos o modo de pensar corrente. O Pl'P~l
dente de Minas não hesitou na prr.fprêneía, (jfCI'ecenr!j)-..'r~ 1'1Il
sacrifício á reivindicação armada da dignidade e da ~j)lw
rania da Nac-ão.
A 11m rios pr{lcercs, que, disfm'çnl1do o S('l1 sccpli('ismo,
lhe perguntou se em definitiva podia contar com a pal·l.icipa.;50 de Minas no projelnrlo movimento, !'(:SPOIlr]P!1 ('o:n
torIa a ser('nidad~, como afirmando uma re~'ahll:iin de há
muito nssentarIa:
~É

só marcar o dia e a hora."
E, fiel á palavra, ás cinco ]lOras preci;;as da l<l1'Ilp dp 3
de outuhro, como se apel'tassc o botão elétrico de uma inlPnsa
máquina ciclópica ou, digamos melhor, ('orno se appl'lnsse
o corac;ão ansioso na terra mineira, desl~;;car!po\l-se (jp súbito a revolução pelas montanhas e vall"s f~ earrtpinas do ff~11
vasto tl"I'!'itório. aberto todo em ar.~na de combate para decidir-se da sorte do Brasil. Nãl) houve milito que cOflll1atel'
dentro rio Estano, senão a bruvl1T'a hel'<'Jica de aIgllmas l'(kcas do ExrrcHo que o dpvp,r da nÍiiciplina con5eT'V:l\':! rj,;!S
ao Govêrno opressor. O povo mineir'o lutO:1 .10 Indo dI) \'l'lho
Presidente, que, com a Fôrça Pública e O" hatalhijps patri,~
ticos. saltou as fronteiras, a de um lado; foi até o ma!', a dos
outros ~p internou pelos Estado~ vizin!'os, ql1e foi ('0111'1;1gl'ando no fogo purificador da Revolução. Os revolueíonários riM doi" fi oie julho. c qu(' há mníto ~t\7:1Vam rlr' f:l!() rl:l
ani~tia. asilado~ no Estnrlo rIe l\Iinas, tI'f)llxcram ao Prc"irlente
o precio;:o auxílio rIa snu tt'cnica e do seu valor mílitnr,
Seus nomps estiío r{'g-istrado~ nos arquivos da memurável
campanha p no cOr:lç;flo rios mineiros.
NE'm o po\'o mineiro, nem o ~el1 Presidente cor::hafiam
por interf~SSC local, senão pelos princípios cOllst.ilncioTlnis da
União, personificados no Pre::irlente do Rio Grande do Sul.
,eleito Prcsidente da República e aclamado chefe da llevolu.;ão.
Não foi reivindicando preITo~'ati"as de untoniimin local
que Minas Gerais. pelos campanários da sua velha capital dobrou a fmados, ao penetrar ~m suas ruas o primeiro Impeliberal, patrimônio de todo o país.
radar, senão como prott:sto pelo sacrifício de Liberu Radaró,
.que não era mineiro, mas brasileiro, portador de um !H'incípio
-
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:P;ste epls6dlo q\1(' precedeu de poucos dias o sete deabril, foi uma dn!! lleõeR de hist6ria recebida pelo grandePresiôente de MIl1fl/'l na t.radlção de seus ilustres antepassados. E quando, onze anos depois, em 1842, o povo se levantoucontn, o GoviJrno da Regi\ncia, não foi por interesse regional,
Ilem para reclamuT' partilha no orr-amento, mas pela declaracíio de maioridade do joven Imperador, que Theofilo Ottenj,
impeliu as massas liberais aos combates sangrentos de Santa
Luzia.
P,stes, os precedentes da tE'J'ra mineira, esta a educaçãoelos seus estadistas, esta a orientação do grande Presidenteque, intransigente na defesa dos interesses locais que o Estado lhe confiou e a Revolução lhe confirmou, no guardar'
vigilantemente a~ f:'ontciras da sua jurisdição política, com
as dos Estados vizinhos, n:i:o descurou dos seus altos deveresde hrasilidade na Ft'oeração. procurando manter as relações
de corclialidane do !-JOYO mineiro, não s6 com os confrontantes,
mas com o das outras circunscrições do país.
c.oauf.or do mc'\'imr.nfo revolucionário ne 3 de outubro efindor perante a l"ar:i'io dos compromissos e atitudes de oito
milhões de brasileirO!!. nunca faltou o Pre<;ldente de Minas,
com o seu apülo (!' solidariedade, para com o Chefe do Govérno Prúvis6!'io !lll dcfe!lu do programa da Re\·olução.
Tombando, nnf.cs do fim da jornada, deixou contudo umaobra imperecível:
- A terra m:nl'irn pr~:lliginda, por todo o Pais; a ordem jurídica intacta; o seu crédito firmado aquí e no estrangeiro. Os que o auxl1inram no Govêrno lá estão continuando a consfrnc:1ío grnndio~m do edifício, prestes a concluir-se, e o alua! detentor da sua herança. seu imediato
~_•. "':tr político e agora delegado do Govêrno Provisório.
com a a;~;'l c:l)1:lcir:ade de que é dotado, não deixará que se
interrompa a ohr('l de prosperidade e de concórdia do povo
mineiro, empc,'harl n. como V. Ex .. Sr. Presidente, ao lado
do ChefCl da RC·i.t':hlica, no cumprimento do programa da
Revolução.
E é, com esta Sf.>gurança que, no desempenho da del~
g:1.I;:ão ql!(' m'" foi ~('r.fiada pClJO Sr. Gustavo Capanema, inter,,-entor, interine. rlo Estado de Minas Gerais, vos agradeço,
em nome deste Cl ;:0 meu pr6prio, esta grandiosa homenagem
á memória imperecível de Olegário Maciel".
OS 18 DE COPACABANA
Foi ont.efrl. n/'!:'! manhã. inaugurada llma placa de bronze, em alto relevo, em homenagem aos 18 de Copacabana.
O iocal escolhido foi a entraoa. rio lado externo, do gabinete
d'> Ministro na Gu/'rra, no edifício do Quartel-General do
Exércit.o.
/\. pl:;ca. como já noticiámos. é uma c6pia em aIt.o relêvo,
da face princip.:! da base do monumento que será erigido
aos valorosos 18 de Copacabana.
Assistiram ~ cerimônia o titular da pasta da Guerra e
toda a oficialidade do seu gabinete, o general Manuel Rabelo e muitos outr~ oficiais.
O general Espriíto Santo Cardoso, dando início á solenidade, descerrou a bandeira que encobria a placa. tocando
enWo, uma banoa militar o Hino Nacional.
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A seguir, foi dada a palavra ao major Raymundo Pa~gos
de Carval.1lO, que, em vibrantes frases. recordou o grande feito
dos heróIs do forte de Copacabana, naquela manhã épica.
Essa oração arrancou ruidosos aplausos.
Falou depois o auditor Dl'. Garcia Pires, que recordou o
acontecimento.
E, assim terminou a expressiva homenagem, ontem prestada aos 18 de Copacabana, nú Quartel-General do Exército."
Solicitaria, assim, a V. Ex., Sr. Presidente, fizesse
constar da ata l\sse documento, como complemento das homenagens que a Assembléia vai, agora, votar. (Muito bem;
muito bem. Pa.lmas. O orador é abraçado.)
. .0 Sr. Prcside~te - Tem a palavra o Sr. Deputado Alberto

DIOIZ.

o Sr. Alberto Diniz - Sr. Prcc;idente, Srs. Constituintes.
Não é menos sentida, quI' n dos Estaõos. a homenagem qU3
o TC!Tif(jrio cio Acre ....em prestar á memória imperecível
elo grande hO!'i":('m públic<>, que foi Olegario Maciel. Região de
frontcil":1. zelosa guardadora das linhas nacionais. o Acre
mais talvez, do que Qualquer dos Estados, tem o sentido e ó
culto da brasilidade, pois. nenhum acontecimento que interesse á vida nacional dei:ta de ter, alí, imediata e funda repercussão.
O povo acreano que, em seu exaltado patriotismo, comunga, igualmente, das alegrias e das dores d... grande Pátria Brasileira, recebeu, com profunda mágua, a notícia
inesperada do falecimento do ínclito mineiro, que reverenciava com extraordinário carinho. Conhecera-o, apenas, de
sua atuação revolucionária, que lhe emprestára prest!g:o de
tenda e dêle fizera uma figura á Clemenceau. (Muito bem),
que tanto impressiona a imaginação dos povos. Houve
quem o considerasse um varão de Plutarco, e nem há nisso um exagero, quando o vimos, para honrar compromissos
que pessoalmente não assumíra, colocar-se á frente de um
movimento revolucionário, de êxito duvidoso, numa idade
em que tais aventuras já não pareceriam possíveis.
O povo acreano vem associar-se de coração a essa expressiva homenagem, que lhe presta a Nacão agrade~ida;
e, por seu representante, que é igualmente mineiro, leva ao
Estado de Minas o seu pesar e a sua simpatia. (Muito bem;
muito bem. Palma8. O orador é abraçado.)
O Sr. Presidente Guimarães.

Tem a palavra o Sr. DepL'tado João

O Sr. João Guimarães - Sr. Presidente. Os meus nobres
colegas, Deputados fluminenses, filiados ao Partido Popular Radical, investiram a minha obscura palavar (Não
apoiados) de autorid~de para manifestar, a esta Assembléia,
sua solidariedade na homenagem que óra se rende á memória de Olegário Maciel, o inolvidável Presidente de Minas Gerais.
Os poucos minutos em que posso, nesta hora, expressar o
nosso sentimento, não comportam uma análise detalhada
da individualidade política do ilustre extinto.
Fácil é, entretanto, fixar os contornos brilhantes de
sua personalidade, deixando que a história possa medir todo
VOLUME II
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o alcance da slla orientacão política, no momento em que
êle teve tão acentuada projeção no movimento revolucionário de 1930"
Certo que o homem público, nos transes de sua ....ida agitada, tem contingencias secundárias, tem episódios cuja
memória passa, e só a história poderá, apagando essas filigranas, deixar em relêvo, com verdade e com justiça o seu
valor moral.
De Olegário Maciel se pode dizer que teve a rara felicidade de, em dado instante, confundir a sua personalidade
com as aspirações do povo que dirigia" (Muito bem")
É que soube, com a experiência profissional que tinha
das leis físicas, com a sabedoria que lhe adviéra da vida
política, auscultar, condmdr, realizar os ansêios de sua
gente, despersonalizandl)-se para se corporificar nos ideais
de um povo todo.
A sua abnegação, o seu desprendimento, a probidade de
sua vida particular dão a nós outros, seus contemporaneos,
a segurança de que jámais sel"ia capaz de comprometer um
movimento revolucionário, em sua Pátria; estimulado pela
rivalidade, ou desorientado pela ambição.
A Olegário Maciel, senhores, se pode atribuir que seria
capaz õe conduzir-se como Sao Martin quando, unido a Bolivar, defendia, pela guerra, a independência da América espanhola. San Martin, sentindo que Bolivar o via, não como
companheiro leal, mas, talvez, roomo rival, teve o procedimento nobre e abnegado de remeter a Bolivar suas pistolas
e cavalos de combate, fazendo-os acompanhar de carta em
que dizia ao seu ilustre companheiro de armas e de comando
das forcas revolucionárias;
"Recebei, General, estas lembranças de vosso
primeiro admirador, como expressões de meu sincero
desejo de que possais ter a glória de terminar :1
guerra em favor da independência da América do
Sul. "
Sr. Presidente, estou certo de que, se a morte não surpreendesse Olegário Maciel no meio da jornada, êle teria
deposto seu Governo, declarando aos seus companheiros de
luta que S6 sentiria glorificado com a terminacão da revoluCão brasileira.
.
Ainda é cedo para nós, os seus contemporaneos, termos
o senso crítico bastante claro, bastante preCISO, para definir
a sua orientacão na política nacional, para dizer todo o alcance da sua convicção de homem de Estado. Deixemos que
a História lhe fixe a individualidade.
Como conlribuicão, porém, desejo trazer á Assembléia
um testemunho que vale pela afirmação, pela caracterização de sua individualidade. É uma frase memorável, por
êle profe:'ida quando já eleito Presidente du Estado de
Minas Gerais, mas ainda não em!lossado no cargo e fôr'l interpelado por eminente parlamentar, delirante entusiasta
da revolução, o qual temia pelos resultados da conflagração,
em face da sucessão do Govêrno de Minas, de que tanto dependia a vitória do movimento. Feita a interpelação, ouviu
a frase que repito. Olegário Maciel se despersonalizou,
dando a responsabilidade da revolução, não á sua individualidade, nem a quem quer que seja, mas á Nação, e disse:
"Minas tem compromissos com a revolução, e saberá cumpri-los" .
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Sr. Presidente, êle soube cumpri-los, mantendo, com
dignidade, as diretrizes marcadas por V. Ex., que o antecedera no Govêrno do seu Estado. (Muito bem.)
Cumpriu-os magnificamente; e, com isso, constituiuse credor da Nação, pelo alto valor moral, pelo alto valor
político que representou; e, perante a nossa raca, avultou
como símbolo de sua vitalidade. (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é abraçado.)

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Pereira
Lira.
O Sr. Pereira Lira - Sr. Presidente, cedo a inscrição ao
Sr. Ireneu Joffily, que é o leader de nossa bancada.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Ireneu Joffly.
Sr. Presidente, pela primeira
O Sr. Ireneu Joffily vez a nobre bancada do Estado amigo da Paraíba - o Estado de Minas Gerais -assomou á tribuna para presta~ lima
grande homenagem á memória -do ilustre mineiro, que f'li
Olegário Maciel.
Notavel coincidência entre a Paraíba e Minas: pela pri,meira vez, tambem, a bancada paraibana ascende á tribuna para associar-se ao sentimento do povo mineiro, e que
tanto lenitivo nos proporcionou no ano trágico de 1930. A
êsse tempo, isolados no norte, cercados por todos os lados,
asfixiados por todas as fõr.ças, nunca nos faltou o confôrto
de Minas, do Rio Grande do Sul e de um sem número de
brasileiros, sem cujo auxílio a Revolução de Outubro não
poderia irromper.
Olegário Maciel, 81'. Presidente, encarnou todas as virtudes do mineiro honrado, altivo e culto. ~le deu, com a
vida dp.. tantos anos, o maior exemplo do quanto serve uma
existência profícua numa luta continuada.
E digo, Sr. Presidente, que êle não é só um grande
'VUlto mineiro, mas um grande vulto nacional, porque, nas
horas dicisivas, refletia sempre a opinião de seu Estado e
a do Brasil. ~le, se o quizesse, teria impedido a revolução;
não o fez, porém, porque sentiu que ela correspondia a uma
necessidade nacional. (Muito bem.)
A Paraíba é profundamente grata a Minas Gerais.
Fomos companheiros nas eleições de 1930. De lá, nos
momentos de atroz perseguição, - a maior que o Govêrno
central moveu a um Estado - , sempre nos chegaram as
provas de sua solidariedade.
Embora distante, Minas estava comnosco, compartilhava da nossa dôr, sentindo não nos poder auxiliar. Naqueie
momento, Sr. Presidente, o poder público central, esquecendo a nobreza com que se deve agir, em relação aos fracos, quiz ver na pequenez do nosso Estado, motivo para
humilhá-lo.
Devo dizer, para glória dos Paraibanos, que êsse proceder motivou, precisamente, a maior revolta no meu Estado, levando todo um povo para a luta, para o sacrifício,
contra o seu opr'essor, cuja quéda estava tão próxima.
Veiu o 7 de Setembro. Houve a sucessão do Govêrno de
Minas. O Sr. Antônio Carlos, que tão dignamente ocupa
a Presidência desta Assembléia, transferiu-o ao SI' . Ole·gário Maciel.
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'temos as provas mais decisivas, Sr. ~resiàente, de sua
solidariedade e de que V. Ex., das cumladas das montanha:; [mineirás, chorava ante a desgraca dos. ir:mãos que, no
norte I morriam pela sêca ou pela persegUlçao do Poder.
Sucedeu-lhe no govõrno, repito, o Sr. Olegário Ma~ip-l,
cujoslsentimentos eram o~ mesmos .que ~s do povo de Mm~s
e de I todo o Brasil. AssIm, a assIstêncIa moral n6s a tIvemos.
() papel que representou Olegário Maciel, na luta de
1930, lé conhecido. O que foi o grande mineiro para o povo
da Paraíba, sabem-no os meus coestaduanos, que viviam
asfixiados, com o confÓrto, apenas, da voz bemfazeja de Minas Gerais e da do Rio Grande do Sul, que nos diziam:
- Morrerás, mas n6s e o Brasil em pezo, divorciados dos
qup- ri· governam, sentirão também comvosco.
Minas Gerais, Sr. Presidente, acompanhou a Paraíba.
assiml como esta se encontrou ao seu lado, prestando-lhe
seu Vjalioso concurso. Olegário Maciel, resoluto, forte, decidido na luta, não tegiversou. E, quando surgiu o embate,
foi êle a maior fOrca que contribuiu para quebrar os grilhões I do Brasil, grilhões que a n6s, paraíbanos, mais torturavam. Em Outubro, vimos aqueles que nos oprimiam, a
mando do govêrno central, fugir precipitadamente, certo3 de
que defendiam causa má, contrária aos interesses nacionais.
Tivemos, assim, em 1930, êsses grilhões partidos e, com a
nossa Ivitória, a debandada dos que, no poder, tantos erros
e crimes haviam praticado.
A!ssim, SI' . Presidente, meu discurso é bréve, minha
eloquência pequena, do tamanho do meu Estado. Ela tem
a mo~éstia da bancada de que faço parte. Entretanto, a
minha eloquência não deve ser medida pelo que eu digo,
nem I pela extensão geográfica do meu Estado, mas pelo sentime~to de todos os paraíbanos, que se associam ás homenagens ora tributadas ao grande vulto mineiro e nacional
- Olegário Maciel. (Mutio bem; muito bem. Palmas. O
orador é abr~ado.)

o I Sr. Presidente - Tem a palavra o Deputado Generoso
Ponce.
OISr. Generoso Ponce - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, - a maioria dos representantes de Mato Grosso, em cujo
nome !posso falar, refletindo o sentir da maioria do seu povo,
assocí~-se á excepcional homenagem que esta Assembléia ora
está prestando á mem6ria do grande presidente Olegário
Maciel.
Ai Nação tem bem viva e presente, e acaba óe ouvir reavivada pela palavra brilhante de tantos oradores, a atuação daquêlel insígne brasileiro nos mágnos acontecimentos que têm
agitado a vida nacional nestes últimos anos.
A! Nação o encontrou sempre imperturbávei e sereno na
dos nue lhe não conheciam a fibra forte de lutador, assumir
responsabilidades decisivas que teve na Revolução de '1930 •
.Ai nação !) encontrou sempre imperturbável e sereno na
sustentação da obra revolucionária, cujos erros e vacilações
naturais e inevitáveis êle sabia compreender e desculpar
com ~seu espírito de estadista e a sua alma de patriota.
Olegário Maciel tinha a visão segura do panorama político social do Brasil.
~le soube apreender, naturalmente, como os nossos melhore~ espíritos, nas várias campanhas políticas que agitaram
o país nos dois últimos decênios e nos movimentos revoluciot
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nários que irromperam desde i 922, pelos mais diversos motivos imediatos, que s6 por isso dividiam as opiniões - o denominador comum que a todos inspirou: o espírito generalisado de revolta que crepitava na alma nacional.
~sse espírito, superior ás paixões po!ftjcas e partidárias
e ás exaltações momentaneas - Srs. - é que nos permite
denominar com justeza de "insurreição nacional" o movimento de outubro.
O fato por si só dêsse espírito haver empolgado um povo
tradicionalmente ordeiro como o de Minas Gerais, á cuja
frente 'se encontrava uma figura da austeridade e da serenidade do Presidente Olegário Maciel, fixará bem na história
brasileira, o seu grau de intensidade, de generalidade e de
justiça.
No Brasil, assim, antes de ter sido feita pelas armas a
Revolução já se tinha produzido nos espíritos I
Pouco importam as divergências políticas ocasionais e as
incompreensões momentaneas que puzeram em campos opostos brasileiros contra brasileiros, todos sentindo o mal estar
reinante, mas todos imaginando defender com a sua causa a
do Brasil.
"Aos olhos da Posteridade - o pensaqlento - é de Keyserling - os eontemporaneos aparecem sempre, desde que
participam da vida geral, como nascidos no mesmo e~pírito.
Grandes que sejam as diferêncas e as oposições, elas se ligam umas ás outras como expressões parciais complementares de uma unidade superior."
No Brasil, na hora histórica que atravessamos, essa unidade superior que nos irmana é o bem da Pátria, que todos
aspiramos, é a convicção profunda de todos os bons brasileiros de que a obra da Revolucão não estará completa, se não
1'm-mos capazes de dotar o país com as instituições e, sobretudo, com a orientação que êle precisa para atingir os seus
largos destinos.
Essas instituições adequadas ao nosso meio, ao nosso
tempo, aos nossos anceios e ás nossas realidades, s6mente as
eonseguiremos, Srs. Constituintes, buscando inspiração no
justo equilíbrio entre as nossall tradições e as nossas justas
aspirações renovadoraa.
~sse espírito de equilíbrio, de justo meio têrmo, que
nl)s afaste por igual dos excessivos apegos á tradíc;ão, no que
esta tiver de errÔnea, ou desviada do verdadeiro sentido nacional ou contemporaneo, assim como nos salve das apressadas adaptações, êsse espírito verdadeiramente renovador e
não demolidor, que tanto carecemos nos inspire sempre na
feitura do nosso novo pacto constitucional, encontraria, todos estamos certos, no Presidente Olegário Maciel, se o destino nJio o houvesse arrebatado ao país, neste instánte, uma
das suas figuras mais reprasentativas.
Por isso, podemos com razão afirmar que a grandf.lza do
oontingente que êle tr()uxe para a Revolução brasileira, s6 é
comparável á falta que a sua figura de patriota inexcedível
e âe seguro orientador vai fazer neste momento, turbilhonante da vida nacional.
Srs. Se é verdadeiro o conceito de Carlyle de que não nos
podemos ocupar, ainda que imperfeitamente, de um grande
homem, sem nos engrandecermos com êle, esta Assembléia
dedicando tão memorável sessão á mem6ria do Presidente
Olegário Maciel, não faz apenas justiça, mas, se engrandece
a si pr6pria! (Muito bem; muito bem. Palmas. O o,'ador é
abraçado) •
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o Sr. Presidente - Tem a palavra o Deputado Cristóvão
Barcelos.
O Sr. Cristóvão Barcelos requer e obtém permissão para
falar da bancada.
O Sr. Cristóvão Barcelos - Sr. Presidente, já um representante fluminenses se estendeu em justas considerações
e com bastante eloquência, sôbre a personalidade do General
Olegário Maciel.
Como um de seus amigos, que sempre fui, um de seus
admiradores mais sinceros, não podia deixar de associar-me,
e comigo o meu Partido e os revolucionários do Estado do
Rio, a esta merecida homenagem á memória do preclaro mineiro. Todos sabemos que foi êle um grande esteio da Revolução de 1930, e, bem assim, um dos fatores de sua consolidaljâo
em 1932. (Muito bem.)
.
Minas é um Estado feliz. Surgiram, entre outros, nas
várias fases de sua vida, o espírito realizador de Teófilo
Otoni; a figura completa. de estadista de João Pinheiro,
(apoiados), e, ainda ontem, o vulto de Olegário Maciel, que
encarna todas as qualidades do povo mineiro: a simplicidade,
a naturalidade de atitudes (Muito bem), a coragem e a energia para a decisão e para a luta.
Homem de uma só palavra - como acentuou o meu
grande amigo, Deputado Gabriel Passos - ouvi sempre daquele ilustre mineiro palavras curtas mas incisivas, que traduziam a amplitude do seu pensamento e o gráu da sua inquebrantável energia.
O Partido a que pertenço, Sr. Presidente, associa-se a
tão justas manifestações; e tanto os dignos colegas de Minas,
como o próprio povo montanhês sabem muito bem quanto
participo da emoção que nos empolga ao rendermos um tributo merecido á memória de Olegário Maciel, ...
O SR. JoÃo BERALDO - Damos testemunho disso.
O SR. CRISTóVÃO BARCELOS - .,. solidário que
sempre fui com êles na hora em que estávamos certos de
que pugnávamos pela grandeza e. felicidade da Pátria, hora
em que tive, então, ensejo de constatar a nobreza de alma e
bravura de gente mineira. (Muito bem; muito bem. Palma8.
O orador é abraçado.)

O Sr. Presidente - Tem a palavra .0 Deputado Lino Machado.

_ O Sr. Lino Machado - ~r. Presidente, 51'S. Constituintes.
Nao venho rec~rdar, des~ trI~una, o eminente brasileiro que,
tombando quasI owgenárlO, VIveu sempre em plena mocidade
(Muito bem), na mocidade radiosa de seus sonhos, de suas
idéas, de sua fé, de seu civismo inquebrantável. Não venho
recordar a vida do ilustre homem brasileiro, que foi Olegário
Maciel, porque já o fizeram brilhantemente e fulgurantemente quantos oradores me antecederam.
A sua vida foi assim como a de um rio de longo curso,
atravessando planícies, descendo despenhadeiros, topando.
enxu~radas e desaguando no estuário. do oceano
a água
límpIda e t.ranquila, a mesma água límpida e tranquila
brotada das montanhas!
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_ Olegário Maciel foi um dos grandes generais da Revo~
lu<:ao, um dos grandes generais do movimento oulubrista e
assim, o Maranhão, que represento nesta Casa lJ l\{aI'anhã~
da nova República, o Maranhão que spntiu ~s momentos
de alegria e de sofrimento, ao lado de Minas Gerais, ao lado da indômita Paraíba e do glorioso Rio Grande do Sul,
não poderia deixar de se fazer ouvir nesta Assembléia no
dia de hoje.
Olegário Maciel passou á Hist6ria como um símbolo
(muito bem), um símbolo das qualidades nobres, da sinceridade, da franquesa e do caráter de aço e da liberdade do
povo mineiro. Olegário Maciel, marco da Revolução, é bem
o símbolo da próTJria liberdade lla nova República. (Muito
bem; muito bem. Palmas. O orador é abrOJ;ado.)

O S1". Presidente - Tem a palavra o Sr. Arruda Camara.
O Sr. Arruda CaDlara requer, e obtém, permissão para
falar da bancada.
O Sr. Arruda Camara - Sr. Presidente, Pernamhuco, zelozo das tradicões nacionais, Pernambuco, cultllador sereno dos grandes homens, da nossa Pátria (Muito bem),
vem, neste momento, disputar a honra de associar-se ás
homenagens que tão dignamente se prestam ao grande Olegário Maciel.
O grande Olegário Maciel era um ancião jovem - ancHio pelos seus anos, jovem pelo seu caráter; velho pelo seu
corpo, moço pela sua vibração, pela sua alma, porque, o
corpo envelhece, a matéria declina, os monumentos se desmoronam, mas a alma e o caráter não envelhecem jamaIS.
Caráter PUl'O e incorruptível, como o ouro das minas
da sua terra; como o cédro, Olegário Maciel nasceu nas
montanhas; como o cMro, foi tôda a sua exis~ncia a figura retilínea, sem curvas, que se dirige para o alto, erguendo-se diante dos seus concidadãos, com a grandeza altaneira dos gigantes; como o cédro, resistiu â onda das tempestades, f:rme e inabalável; como o cédro, apenas, cedeu
â fOrca destruidora dos anos, da longevidade.
Sr. Presidente, Pernambuco, neste instante, pela minha voz humilde (Não apoiados). se ajoelha. Ajoelha-se,
~im, porque, diante da figura de um Olegário Maciel, s6 se
pode prestar homenagem condigna de joelhos. Pernambuco, ajoelha-se, pois, e vai deixar caír sObre o túmulo do insigne brasileiro as suas lágrimas de pezar e de luto, os seus
goivos, as suas flÔres de saudade, de eterna saudade, que
não é de Pernambuco só, que não é só de Minas, mas do
Brasil, do Brasil imenso, do Brasil uno e forte, do Brasil.
de hoje, do Brasil de ontem e do Brasil de amanhã; porque
o nome de Olegário Maciel, como figura grandiosa do passado continua a viver; como figura do presente, como
bandeira da Revolução enche a alma do Brasil; e, como farol iluminará a conciência do Brasil novo, das gerações nov~, no culto sagrado das nossas tradições, na form.a enérgica e construtora do presente e nas luzes dos ensmamentos do civismo, do patriotismo são e pujante, para o futuro.
. De acõrdo com os sentimentos religiosos do glorioso Estado mineiro, venho requerer que ao preit~ q.ue aqui .... ~e
tributa S~ reunam as homenagens que os romeIros do nIO
prestaram ao grande Olegário Maciel e que, no~ Anais desta Assembléia se insira o discurso que proferIU, por oca-
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sião das exéquias solenes, o MonsenhoI' Mac Dowell (1)
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é abraçado.)

O Sr. Presidente - Tem a palavI'a o SI'. Deputado Simões Lopes.
O Sr. Augusto Simões Lopes: requer e obt~ permissão
para falaI' da bancada.
O Sr. Augusto Simões Lopes - Sr. Presidente, a bancada libeI'al do Rio Grande do Sul quer, também, prestar a
sua homenagem ao grande vulto mineiro que foi Olegário
Maciel, figuI'a conhecida no cenário político do país. Serviços de diveI'sas categorias caractei'izam a passagem do distinto engenheiI'o, já na direção de importantes repartições
publicas, já em comissões parlamentares, já á frente do govêrno do seu glorioso Estado.
Em todos êsses elevados cargos, Olegário Maciel destacou-se pela inquebrantável firmeza e ponderacão de seus
atos.
Integrado com o pensamento mineiro, no grande movimento revolucionário de 30, ao ser eleito, aceitou os compromissos assumidos pelo seu nobre antecessor, Sr. AntOnio
Carlos, fundador da Aliança Liberal, tornando-se o eixo, no
Brasil CentI'al, do empolgante movimento cívico triunfante.
Fiel a Ci-'sas idéias, o venerando mineiro entrou decisivament~ na obI'a da consolidação do regime, ao lado do eminente chefe do Govêrno Provisório.
Por todos êsses atos, OlegáI'io Maciel foi um dos maiores patI'iaI'cas da obra de renovação em que estamos empenhados.
E Minas, cuja escola cívica liberal é incontestável, através de todas as etapas da nossa evolução, desde os tempos
mais remotos, ainda uma vez acaba de consagrar na pessoa
de Olegário Maciel um dos seus mais notáveis expoentes, a
cuja saudosa memóI'ia nos curvamos, neste preito sincero de
respeito e edmiração, em nome do Rio Grande do Sul liberal.
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é abraçado.)
O Sr. President8 - Tem a palavra o Sr. Deputado Clementino Lisboa.
O Sr. Clementfno Lisboa - Sr. Presidente, Srs. Constituintes: Apenas duas palavras.
O Estado do Pará, pela sua representação nesta augusta
Assembléia, associa-se, com grande sinceridade, ás homenagens prestadas ao veneI'ando Presidente Olegário Maciel.
cuja vida de honra, de sabedoria e de ponderação acaba de
ser traçada tão brilhantemente pelo nobre Deputado mineiro.
Varão educado na escola e nos princípios da democracia
e do liberalismo, foi um dos maiores apóstolos da Revolução,
por cuja vitória combateu com ardor, energia e firme resolução, porque nela viu sempre, mercê de sua experiência da
vida pública, a única salvação da Pátria, subjugada, enevoada pelas trevas lugubres do despotismo, que então empolgava
o Brasil, pelos erros acumulados em quarenta anos de deturpação do regime.
.
Cultuando a memória de tão insigne patriota, a Assembléia Nacional Constituinte interpreta, fielmente, o sentimen~o de todo o Brasil, que êle muito amou e sempre bem
servIU.

(1) Documentos Parlamentares.
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Sr. Presidente, o Estado do Pará, pelos seus representantes, curva-se respeitosamente ante a figura egrégia do
eminente republicano. (Muito bem; muito bem. Palmas. O
orador é abraçado.)

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado G6es
Monteiro.
O Sr. Góes Monteiro - Sr. Presidente, Srs. Conslituintes
apenas algumas palavras.
Traduzindo o pensamento do povo de meu Estado, venho compartilhar da homenagem que, neste momento, se
presta á memória do inolvidável Presidente Olegário
Macie!. ~le merece e o merece sem favor.
Homem de ação, homem de senso, homem de trabalho,
homem de coração - representa o verdadeiro tipo do patrióta. (Muito bem.) Sem cessar de proclamar as suas convicções, traçou as suas diretivas com tanta objetividade
que dificilmente poderá sofrer ataques, Quer na vida pública, quer na vida política.
Todas as qualidades do preclaro homem de Estado,
aquí já destacadas pelos ilustres oradores que me precederam, êle sempre as laneou com grande altivez e não me
compete mais aquí salientá-Ias; mas permiti, Senhores,
que eu repita: foi um bom, foi um justo, foi um abnegado
patri6ta. (Apoiados.)
E assim, Sr. Presidente, se completou, no sacrifício
nobre, uma das mais fortes, uma das mais belap, uma das
maiores figuras de nossa vida con!emporanea.
É com emoção que transmito ao glorioso Estado de Minas Gerais, com a mais sincera simpatia e solidariedade, as
homenagens do Estado de Alagoas. (Muito bem; muito bem.
Pai/nuu. O orador é ab,.açado.)

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado César
Tinoco.
O Sr. Casar Tinoco - Sr. Presidente, o Brasil era todo
uma convulsão. Na an3fa de se liberta da prepotêneiA,
de ser livre, cada brasileiro almejava um chete que lhe inspirasse confianca e que congregasse as torcas da reação.
Nessa hora, concretizando as aspirações nacionais, surgiu a Aliança Liberal; eo norte e o sul, envolvendo, em
longo amplexo, o Brasil inteiro - dando o norte em holocausto a vida de João Pessôa, levantando-se o 8ul na
anaia de vingar os que morriam pela liberdade - tinham
empenhada a palavra de Minas, que, em toda a existência
do Brasil, foi sempre asilo aos que fugiam acossados pela
falta de Iiberdade política, o símbolo da honra nacional, e
cUja palavra não falhava nunca. Operava-se, ali, no
grande Estado Central, a sucessão presidencial. E h3via.
no Brasil, uma interrogação s6: O sucessôr de Antônio Carlos acompanharia o sul e o norte nos compromissos que
:Minas tinha assinado?
E êsse medo era natural em um país onde o povo não
sabia lutar, onde os homens não sabiam brigar e onde as
revoluções haviam sido sempre um mito contra os governos, que dispunham do Tesouro e das forças armadas.
Realizou-se a transmissão do govêrno; e, quando a nação perquiria Minas, êsse vulto, que era Olegário Maciel
- o velho de alma moça, sempre trepidante e sempre bra-
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silciro - respondia aos compromissos do Est.ado como se
fOSiW Minas (I f;ímbolo da honra e como se fosse o Brasil o
símbolo das aspimcües Iibertárias,
g nunca mais houve, entr~ 11(1;;. quem des(',J'~sse da Revolll(:ão, pOl'1/111' li palavra de Mil!1l" ~ra uma f>. {)J'a a única,
porl/Uc os montanheses davam tamhlím a vida pl'Ja liberdallf' de seus i/'llliIOS. (Muito bem.)
:-:f'Il!JOI'f'S: ê;;sf' homem, qlll>. foi nosso, sint.cf.ísava as
aspiracõ.,s nacionais; êsse homem. que cumpriu os comprolllii-lSOS do povo mineiro, êsse homf'm, que encarnO\1 naquela
hora os anelos nacionais, eu o genfJ de perto em sua velhice forle: e. ou por nosso mal Oll por nosso hem, fossem
os mocos tio Brasi I o prof.otipo ne sua energia oa grande7.a
dI' S('\1 caráter I FaCamos dêlc, portanto, UII1 ~xemplo, sem
fl'lichismo do passado. mas aproveitando do passano o que
êle t.enha de bons ensinament.os.
J'\ão Ilrecisamm;. entretanto, .eb\18(',ar õla his\líria do
Brasil 1H'1Tl na dos outros povos os p,mblemas nos indivíduos
forll's e dos honH'ns de brio. Façamog ne OIcg-ário Maciel o
espl'lho projetor da grandeza e do caráter do Brasil, para
que a nacilmalidade sp-ja forle P. digna de nós mesmos.
~enhores. "l"llho á tribuna apenas porque. filiado a uma
elas lrl~S <'orrenfl's políticas em que men Estano se ciivide, e
tC'ndo ocupadll a tribuna dois brilhantes oradorp,s das agremia~ões quI" não são as minhas, não Queria parecêsse que o
ParI ido ~ocialista Brasileiro se abstinha dp- manifestar-se.
Trago. portantú. apenas a pedrinha do meu prestígio. a pedrinha da minha fé. para continuar a const.ruir o pp-dcstal de
glórias a Olegário Maciel. que é uma glória do Brasil e Que
é uma glória da Rl'voluCão! (Muito bem; muitn bem. Palmas. () orador é abraçado.)
O Sr. Presidente Santiago.

Tem a palavra o Sr. Deput:ldo Rui

O Sr. Rui Santiago - Sr. Presidente. Srg. Del'u~"ldos,
como soldado, venho cumprir as deterrninacões do nobre
TeMer de minha banca'da, falando em nome do Partido Autonumista.
Lastímo hawr recebido de surpresa essa inclJmbl~neia.
não podendo, assim, de momento, traduzir tudo quanto o
homenageado dI' hoje merece da r.acionalidade brasileira.
Como, enlrelanll), para dizer a verdade que está na concit'lncia de todo o Pais. não se demanda grande cabl.'rlal inteleclual. quero significar a esta Assembléia, que representa
verdadeiramenll' o povo, o que pensa a mociciade revolucionária. que tanto se bateu, arriscando a própria vida. para
cflnslruir uma nar lonahdadc :i altura da sua missão histórica. E nin8"Uem melhor do que O1e~ario Maciel soube representar f>sse pensamentC'l do Brasil. F()j um dos primeiros a chegar á luta e um dos últimos a tombar. a tombar,
não pela desercão das fileiras revolucionárias, mas apenas
por um imperativo da natureza.
Mesmo morto. entretanto, êle continúa a iluminar a mocidade desta terra. com os seus exemplos dignificantes de
patriotismo e de profundo amor ao Brasil. (Muito bem.)
Falar em Olegário Maciel é reviver a revolucão dêsde os
primeiros passos até esta altura em que vivemos, que é,
diga-se dE: }Jassagem, a mais importante, porque é agora
que vamos cristalizar o sacrifício de sangue dos brasileiros.
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Sr. Presiden te, foi V. Ex. mesmo qne, como chefe dAsse
valoroso povo mill(dro. r1(~1I o primeiro grit.o com a cMebre
frase: "Façamos n. RevollH;iio ante que o Povo a. faça." Esta;;
palavras tiveram reperCII."sãn no cj'.r(~bro e no civismo (Ir,
Olegário Mar,iel. Soube M(~ mant(~r o compromisi>o de honra
para com a Nação. Sempre esteve no posto de sa.r.rifício. fazendo clImpr'ir as "lIas r1ef,(wminaçíi,..;. r;orn a mesma enpr~Ja
com quI'; nos baUarnn". nÓFI oul.r0s. OH)r;os, nos campos do
batalha. Esta homenag r'Tl1 que o POvn Brasileiro presta, hoje,
pelos seu;:; repl·esentanl.e;:;, a ê;:;se ~r1Jnrlf' patriota narla mais
si~nifica do qllP, a afirmaCão deqw· Olr'K{lrío Maciel tombou, mas ~Iorificarln pl'!Jos sem; parl.irJ{ll'íos, pelos seus amigos, e respl'ifarlo pelr,,, "ellS adversários. (M1I.if,) 1",m; muito
bem. Pf1lmfl.~. f) "rn,lor

r.

o Sr. Presidente deiros Neto.

Tem a palavra " F;r. f>l'!pllfado

rL1rrnr,ruio.)

MI'!-

o Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidcnw. o (~Iogio rir) ~rand~
rermhlican() (}legar;'1 Mal'!ieJ está feito. porlr~riarn',s vot.ar
em silêncio a pr'JPo"la inicial 'lo iln"tre Df'r'Illadl) f1rW
por Minas (;~raiR, ~r. (}ahriel Passos. Drwo, f/nr{.rn, 'lir,~r,
Sr. Presirfenfe, QlIP' n Parf.ido &lcial Democrál,ico da Rara,
solidário com o Partido Progre~H;ista de Minas r;f'rais no
momenf,o que pa""a, com() fl',rças conservarioras '111'l trabalham pela ornem, compartilhnn I:om a maior rias intr~n~ida
deR, com a angú"f.ia d()" mais amrflsf.iarJns, (') S(o!r1f'
'l'1l~
atingiu uma rias figura" mais proeroinp.nf.p,s drl cI'rdiri'-) poJíf,jco da Replíhlica. Dar a nP.ce"sirJade impl'!ri{)sa de cl>laborar maip; di~ pert() ne"f.a manifestação de p,.sar.
Sahe perfeitamp,ntc, V. F,x., Sr. Prep;ident.l', 'file. "e
Jevantáp;semos os r,lhrlS dn" Quarlrante" ria prllrt.ica, diversos
não seriam, para nó~, os horir,on~;; p"}()" prip;mas rIo c()raCão. ::;r, qtlp,m nii{) gal~ol) o gran(Ie ~,lanalt() (~,;~alanr1(l "i
alcantí;; ~as corrlilheira" rle :\finas; ,.;Ii quem nã,., penp.tr011,
palmo a palmo. () plan() ascenrfp.ntp. r!n!'l "erf.íies haianos. poderá dil;tingui r fronf.p.iras pntre os" nf)S!'lf)S Rsta()o!'l. rA p0ÍJ2dO!;) •

Em I/,ria a partp., a mp."ma genl.p. simplp.", ohreira P. hoa;
por U,da a parf,. fi m,."m0 lar reI ir, . F: de 1ft, rjf) alfo. daquele palr,o de gigantes. mais aproximarJos rio irleal, mais
aproximados de n~m;;, f) I:p.nário allll,'tlst.O da unidade nMionaI. E' ;wh essa invol:a!:áo do !'lent.imento da mais profllnda fratp.rniriade. (1l1P. 1111P,ro frar,er o voto rio Partido Social Dp.mocrát.ico da Baía á moção que SP. discute.
Honra, ::;r. Presidp.nt.p.. ao saudoso p.stadista, l1ue, velho, ali mpnlO'.l. sempr~ arrJente, O idp.al de uma democracia
livre dentro de 11m Bra.'>il livre, (~ngrandecido. fo~tal~cido
pela' união ~ pp.lo amor de seus filhos. (Muito bem; muito
bem. Pa.lm.as. Orridor ti abraçado.j
O Sr. Presidente - Tem a palavra
Monie.

I) :;['.

Deput:::.do Agenor

O Sr. Agenar Monte - Sr. Presidente. :-;[':;. Deputados,
não vim fazer discnrso. nem tampouco necrolól1:io. mas
apenas proferir duas pa.1avras, mesmo porque Os brilhantes
colegas que roe antecederam na tribuna j~, vibra.nt~ment~
expuzeram as qualidades e o valor do notavel pOLÍtIco mIneiro, que a morte, numa dessas trâgíc:ls ciladas, ceifou ao
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número dos vivos privando n patria de uma enorme resistência moral e ao mesmo tempo de um formidável espírito
construtivo. Olegário Maciel, Senhores, não precisa de panegírico. Sua vida foi um hino de civismo; sua obra nos enche de exemplos dignificantes.
Venho aquí, em nome do Partido Socialista do Piauí. ..
O SR. HUGo NAPOLE.{O - V. Ex. póde falar em nome de
todo o Estado.
O SR. AGENOR MONTE - ••. em nome do Piauí inteiro, proclamar que, de alma,- nos associamos a todas as
homenagens que sejam prestadas á memória do ínclito brasileiro _ Seu nome jamais sairá dos nossos coracões e passará á HisLória consagrado pelo muito que fez pela Pátria..
(Apoiados. )

Senhore:5, penso que a múrte levou Olegário Maciel justamente na hora em qne mais a pátria precisava de suas experiêncIa e energias. Estamos em hora de transicão. Para
nosso consôlc, porém, êle deixou os exemplos de civismo
que muito nos servirão.
Senhores! O Brasil inteIro chorou a morte de Olegoario
Maciel, e estou certo de que agora, unanime, êle se curva reverente, prestando a homenagem de sua gratidão e de sua
saudade ao grande brasileiro.
O Piauí, portanto, Srs. Constituintes, associa-se de coração a todas as homensgens que forem prestadas. (Muito
bem; muito bem. PalmD.8. O orado.,. é abraçado.)

O Sr. Pr.sidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Idálio
Sardenberg.
Há determinados homens.
O Sr. Idálio Sard.Dh.rg Sr. Presidente, que, pelo modo pelo qual encarnam, em
certos momentos, as aspiraeões nacionais, se transí"ormam
em verdadeiros símbolos dessas aspiracões, em verdadeiros
expoentes da nacionalidade.
Pertence a esta categoria a figura empolgante a quem
a Assembléia Nacional Constituinte, rende, neste instante a
mai! justa e significatfva das homenagens.
A evolueão ou, melhor, a involueão natural e fatal do
regime adotado em 91, trouxera a deturpaeão dos princípios capitais que nortearam a aeão dos primeiros constituintes republicanos. A Constituição de 9f, apresentando para
a época um indice de elevada cultura, nascera entretanto
com os dois males fundamentais que .haviam de fadá-la aos
destinos que a aguardavam.
Esses defeitos (jue de inicio a levaram a sofrer a ação
violenta do tempo, foram, primeiro, a falta de correspondencia entre a lei e o ambIente para o qual ela era feita;
segundo, a falta de flexibilidade de suas normas pa.ra comportar o envolver normal do País e as aspiraeões polítbas
da nacionalidade.
Após 40 anos, nada mais restava daquele magnífico edifício, e, aos olhos dos homens, que procuravam compensar
os anseios da Nação, se apresentou claramente a situaeão
sle impasse, exigindo solução radical capaz de reintegrar
o Estado Brasileiro dentro do espírito de sua. sociedade.
Deflagrado o movimento cívico de reivindicacão, a Nação
foi encontrar na figura austéra do Presidente montanhês, o
maior penhor aos compromissos que Minas firmava com a
mocidade idealística, que estava disposta a sacrificar-se em
'busca de horizontes mais amplos para a nossa Pátria.
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A marcha foi desencadeada em todos os quadrantes, mas
em todas as colunas, em todos os corações, na... ia, Sr. Presidente, a admiração pela figura do varão que chefiava pessoalmente o valoroso Estado central, a manifestação vibrante de que seu povo, representante das mais puras tradições
de brasilidade, se achava integrado na causa da salvação
nacional. O vulto do Presidente Olegário nos aparecia como
legendaria figura de her6e sereno, apontando ás gerações
novas o rumo da grandeza da Pátria.
Por tudo isto, Sr. Presidente, é com o mais sincero
sentimento que o Paraná se associa, pela voz de seus deputadQs, ás homenagens que o Brasil presta, neste augusto
reciuto, á memória inolvidável ãe Olegário Maciel. (Muito
bem; muito bem. Palmas. O orador é abraçado.)

O Sr. Presidente varo Maia.

Tem a palavra o Sr. Deputado Al-

. O Sr. Alvaro Maia - Sr. Presidente, 81'S. Constituintes:
RooebJ instruções, faz poucos momentos, do leader da bancada do Amazonas, para apresentar, em nome dos partidos
dêsse Estado, toda a solidariedade ao culto que se presta ao
Patriarca da Revoluço. Discursando há pouco, o lead" da
bancada pernambucana, Sr. Arruda Falcão, disse que o povo
do seu Estado estava de joelhos perante a figura gloriosa de
Olegário Maciel.
Representante de um Estado adolescente, plantado nas
fronteiras septentrionais do País, direi que o Amazonas nao
está de joelhos: o Amazonas está de pé, porque Olegário Maciel, num trágico momento da nossa história, foi, num paralelo relativo, o que foi Clemenceau para o seu país; este, sustentando a França contra a anarquia e a desordem; aquele,
amparando a Revolução que se fez, contra a mesma anarquia e
a mesma desordem. Se o francês dorme em pé, o brasileiro
deve viver de pé ... (Muito bem.)
Se é certo, na frase de Osvaldo Aranha, que estamos atravessando um deserto de homens e de idéias, Olegário Maciel
era de fato um roble gigantesco ...
O SR. JoÃo BERALDo - Era um desmentido dessa frase.
O 8R . ALVARO MAIA - ... uma dessas árvores extraordinárias de sua t.erra, a, ao mesmo tempo, uma idéia que se
realizou, depois de ser uma idéia em marcha
Se a morte, na frase do per.sador belga, é um renascimento espiritual num berço de chamas, não devemos cultuar
Olegário Maciel apenas em rémoras ao passado, e em lágrimas porque tombou; mas, tirar de sua vida, arrancar de sua
atividade, de tudo que realizou, as verdadeiras !lamas que
devem orientar a República, as verdadeiras normas que devem orientar os nossos passos, servindo-nos de bandeira,
pela qual nos devemos guiar nesta hora de dúvidas e de oscilações.
Sr. Presidente, a bancada amazonense, ou antes, o Amazonas, pela sua bancada, rende todas as homenagens a Olegário Maciel. E, fazendo-o, cumpre o dever singular, não s6mente dos revolucionários, mas de todos os brasileiros, aU
residentes, porque, neste momento, em que iniciamos vida nosa,
devemos ver, em vultos como êsse, que tombaram trabalhando
pela Pátria, não projecões de partidos, mas apenas o Brasil
uno, dentro de uma pátria una, sob um regime uno. (Muito
bem; muito bem. Palmas. O orador é abraçado.)
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o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Mário
Caiado.
o Sr. Mário Caiado - Sr. Presidente, o Estado de Goiaz
associa-se com grandE:: espontaneidade ás merecidas homenágen~ tributadas á memoria do eminente, bresileiro
o ínclito Presidente Olegário Maciel, que em vida simbolizou a inteireza de um caráter, a envergadura moral do homem de Estado, o braço forte, decidido e incorruptível, do
ap6stolo da lei e da justiça, em prol da reivindicação de
nossas liberdades postergadas. ~sse grande varão; que tanto soube engrandecer a nossa raça, quanío soube honrar e
dignificar a nossa nacionalidade, bem merece esta justíssima cor~agraçao do povo brasileIro, aquf representado nesta
magna Assembléia, para cuja formação êle tanto cooperou.
Goiaz, identificado fraternalmente com o vJsmho Estado montanhês, vem, pois, igualmente, compartilhar
da
grande dor que acaba de sofrer com a perda de seu ilustre
1'ilho, a cuja memória imaculada rende nelõta hora o tributo
de sua admiração e de· seu indelével reconhecimento pelos
inolvidáveis servlCos prestados pelo gigante das Alterosas,
não s6 á Nação, mas ta:nIJém ao Estado de Goiaz. (Muito
bem.; muito bem. Palmas. O orador é abTOJ;adO.)

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Abelardo Marinho.
O Sr. Abelardo Marinho - Sr. Presidente, julgo interpretar o sentimento das profissões liberais do Brasil tr-azendo minha voz, juntando meu pensamento ao dos oradores que me precederam nesta tribuna.
Associamo-nos ás homenagens prestadas á memória
do saudoso Presidente de Minas Gerais, o DI'. Olegário Maciel, por muitos motivos.
Engenheiro ilustre, cidadão reto, numa longa vida política, no meio do vendaval que foi a República passada,
conseguiu manter o seu nome acima das imputações e das
retaliações.
Sr. Presidente, em 1930, a Revolução, que vinha, desde
1922, marchandc e levando· na sua frente tudo que pret~l1
dia se lhe antepôr, viu ás sua~ hostes gr;lndemente engrossadas pela admissão de elementos políticos que, em todos os
Estados da Federação, a pouco 2 pouco se iam convencendo
da grande verdade proclamada por Luiz Carlos Prestes, de
que, dentro àos quadros nacionais, não havia possibilidade
de renovação e ressureição para a democracia no Brasil.
Três dos maiores Estados, dois pela sua grandeza territorial e pela população, e um pela tradição de .resistên0ia.
e herOIcidade (Muito bem), chefiarem êsse movImento regenerador.
O Estado de Minas, ao que me consta, pel.a pessC?a t:!0
ilustre Presidente desta Casa, firmou compromIssos os maIs
solenes· mas no momento preciso, em que se devia deflagrar o' movi~ento, coube ao Presidente Olegário Maciel,
que pessoalmente não assumira compromisso algum e apenas os herdara, a obrigação de bonrá-Ios. E, de como os
honrou, toda 11 Naçllo o sabe.
A' hora oerta. á borll mat'cada para o estourar do movimento, a sua mAo, que nllo tremia, empunhava o relósio,
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esperando o instante solene em que se jogaria o destino da
Pátria.
l\lenhum recuo se tem notícia que êste varão ilustre tivesse praticado nos compromissos assumido~ por Minas;
nenhum momento de hesitação ou de tibieza. Ao contrário;
só se sabe do desassombro e da firmeza com que cumpriu
a palavra do grande Estado Central.
Por tudo isso, Sr. Presidente, eu, que pretendo representar aqui uma idéia legitimamente revolucionária, porque em torno dessa idéia se congregam todos os revolucionários autêntIcos, verdadeiros; eu sem o menor constrangimento - antes, com toda a satisfação - trago o voto das profissões liberais em apôio das homenagens que foram solicitadas á Assembléia Nacional Constituinte. (Muito
bem, muito bem. Palmas. O orador é abraçado).

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Morais Paiva.
O Sr. Morais Paiva rE>!IUô4
da bancada.

~

ootém permissão para falar

O Sr. Morais Paiva - Sr. Presidente, a representação dos
funcionários públicos v~m associar-se á justa e expressiva homenagem desta Assembléia ao grande estadista brasileiro Olegário Maciel, que reviverá sempre na saudade da
Pátria. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é abraçado.)

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Deodato Maia.
O Sr. Deodato Maia - Sr. Pl"esidente, S1"8. Deputados á
Assembléia Nacional Constituinte. .
O Estado que tenho a honra de representar nesta Casa
vem também manifestar o seu profundo pezar pelo falecimento do DI'. Olegário Maciel, nome que pronuncio com
a mais funda saudade, com a maior veneração á sua memória, nome que pronuncio, Srs. Deputados. como que vendo alvorecerem novamente todas as .liberdades cívicas que
!lão o nosso patrimônio moral.
Certo, Senhores, desnecessária se faria. neste recinto, a
palavra incolor, desataviada, sem lustre, de quem vos fala
.(Não apoiados gerais), porque os oradores que me precederam na tribuna com sabedoria e eloquência precisaram a
atuação, o valor do grande brasileiro. cuja morte lamentamos.
Mas é mistér, Senhores, louvar e engrandecer as virtudes cívicas do Brasil nas pessoas de seus grandes homens;
é necessário entoar-lhes um hino maravilhoso e, para isso,
se faz preciso o concurso de cada 11m, do mesmo modo que
para formar a grande voz do Oceano -'- como o diz o g:ar.rl'~
poeta - se levanta o rumor de cada onda.
Srs. Deputados. somos os representantes do menor Estado
da Federação, pelas lindes geográficas que injustamente nos
são impostas. Bem sabemos o que isso significava na Velha República, e que não devia significar, porque, meus Senhores, quando um Deputado, se levanta numa augusta Assembléia, como esta, toma êle, como o afirmou o ilustre
leader da Paraíba, a altura da idéia que defende, toma as
proporções do princípio que o impE.'!e e, assim, representante
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de grandes ou pequenos Estados, os seus diplomas como que
se equ~valem, como que se confundem na defesa dos supremos interesses da Pátria, na veneração merecida â memória
dos grandes nomens que desapareceram, legando ao País um
formiâável 3l'CrvO de serviços, como o egrégio mineiro, cujo
nomeia: Hisl<íria recolherá. (Muito bem.)
Olegário Maciel era, com efeito, uma personaliriade
inconfundível, na vida polftica do Brasil, assim demonstrada na sua dupla forma de iniciativa e de trabalho. Possuia
êle as 'aptidões fundamentais da inteligência que, como sabeis,: isão o espírito crítico da análise e a generalização pela
síntese L Daí o seu profundo conhecimento dos homens, ess&.
dificl1 ciência qu~ Luzati, com muita propriedade, classifica
de mundologia, como já escrevi algures.
N~ sua larga vida, muitas vezes pontilhada de vicissitude~ mas repleta deexilos, o DI'. OlegáriO" Maciel conservava,r sempre, a mesma firmeza na resistência, a mesma moderação na vitória. Na: sua allsianidade homérica, mantinha
o co~ão joven, como 'o velho de Téos, conservando ardente
o amor da pátria e a mesma luminosa visão dos princípios
da democracia.
I
!
<Meus Senhores, é bela a juventude, a idade norida da
Vida~ no dizer de outro poeta. Mas é belo, também, quando
se atinge o crepusculoda Vida com a razão que nos faz mais
sábios,j com a austeridade que nos torna melhores. Dentro do
conselho do velho Olegário Maciel, a mocidade estava resguardada como que por uma muralha de granito. Assim,
é estai a mocidade que. Minas apresenta hoje, sempre gloriosa, e sempre patriótica.
:senhores, Que que o Tempo, grande iconoclasta, jámais
apa~u., do coração dos brasileiros o nome dêsse grande homem que honraria a vida política de qualquer nação culta
do Hundo.
;:Ao Estado de Minas Gerais, reitéro os protestos de nosso
pezar.1 (Muito bem; 1"lZ.uito bem. Palmas. O orador é abraçadO.)!
t

'I
f
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ISr. Presidente I

Tem a palavra o Sr. Alberto Surek.

10 jSr. Alberto Surek - Sr. Presidente, Srs. Constituintes
- :Honrado pelos meus companheiros da bancada trabalista
para trazer aqui a sua palavra em face das homenagens que
esti\digna AssembléIa ora presta á memória de Olegário Maciel,l-'- sinto o indeclinável dever de, na certeza de estar interpretando o melhor possível o pensamento dos lrabalhistas,
inicialmente, transmitir, desta tribuna, o sentido com que
os Imeus companheiros de bancada se associam aos justos
prot!estos da mais alta admiração que esta Assembléia Constituinte demonstra ter pela memória da venerá....el figura que,
a testa do govêrno de Minas Gerais, foi um dos maiores eslêios morais á vilóriada Revolução de Outubro. (Muito bem.)
II Olegário Maciel, em cuja fôrça moral amparou-se a
opinião pública de Minas na preparação da Revolução de
OutUbro, morreu sem conhecer os resultados finais da obra
inie'iada em i930. Olegário Maciel, para nós, teve a sua significação, antes de tudo, no ourto período. revolucionário que
vem da sua eleiçlo para a Presidência de Minas até o dia
em Ique a fatalidade, sómente a fatalidade, abateu a srande
figura, cuja mentalidade novE. nem a sua avançada idade
haMia conseguido diminuir. (Muito bem.)
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Foi justamente no momento em que as forr:a reacionárias mantinham freiada a liberdade de opinião, emprestando ao Brasil o espetáculo triste em que se negava até a
existência da classe dos trabalhadores, e cujas questões, até
então, estavam sujeitas ao arbítrio policial, - que a articulacão das fôrças reolucionárias foi encontrar uma das
expressões em Minas Gerais, cujos destinos estavam entregues ao seu presidente consli~ucional Olegário Maciel.
A alta signi ficação da sua atitude naquele momento
incerto para os destinos do Brasil, aí está - a Assembléia
Nacional Constituinte de 1933, cujos componentes, - pela
primeira vez _o, representam indiscutivelmente a mais expressiva vontade no Povo Brasileiro. E, para nós tr'abalhistas, mais expressiva é ainda esta Assembléia quando nela
assinalámos o mais notável sintoma da obra revolucionária
que se processa no Brasil, - a participação das classe~ nos
trabalhos da elaboração da carta constitucional.
Assim é que a bancada trabalhista fugiria á afirmação
da sua própria existência se não trouxesse também para esta
tribuna a sua adesão sincera ás homenagens que, numa das
suas mais felizes atitudes, esta digna A.-;sembléia presta á
memorável figura que soube admiravelmente interpretar,
numa das fases mais incertas para o Brasil, os ancp.ios de
um povo que clamava e que merecia um Brasil mais digno
dos brasileiros. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador
é abraçado.)
O Sr. Presideate -

Tem a palavra o Sr. Euvaldo Lodi.

O Sr. Euvaldo Lodi - Sr. Presidente, venho apenas desobrigar-me da incumbência honrosa que me foi outorgada
pelos re}Jresentantes profissionais dos empregadores, (!'lndo a
nossa inteira solidariedade â justa homenagem que veiu de
ser proposta á memória do excelso varão. que foi Olegário
Maciel. Não venho exaltar o granrie patriárca da Revolu<;ii.o,
como homem público e ('-orno político: venho arpnas faZ31"
consignar nos Anais da Constituinte a figura que êle m~smo
5e tnçou, por vocação natural, na profissão de e!1g'C'nheiro. em
a qual. honrando a técnica nacional, soube especialisar-se em
assuntos referentes ás estradas de fprro.
A figura inconfundível do eminent~ e saunoso br'lsileiro
foi apreciana sob diversas faces li" vn.rins aspectos. Não será
demais. portanto, nesta comemoração cívica. que e11 cite e inYOqlW um só fato da vida de Olegário Maciel, como traço
de sua energia e de seu vigor como profissional.
Técnico dos mais eruditos, dos mais autorizados, foi com
seus trabalhos que· Olegário Maciel firmou o conceito. pelo
qual era conhecido - desde que honrou o mandato de Deputado por Minas Gerais, - de Larousse mineiro, muito bem)
tal a notoriedade de seu grande saber. a :;uma invejável de
seus conhecimentos enciclopédicos. (Apoiados.)
Olegário Maciel exercia a presidência de Minas Gerais
quando. de súbito, foi surpreendido pela manife;;I:H;ão lia
inevitúvel crise que ameaçava de paralisia completa os serviços da indústria extrativa do manganps. Ameaçarios. também
ficaram, de displ'osa imediata e inevil<lvel, vários milhar-es de
operários mineiros. O produto mineral do Brasil estava impossibilitado de galgar os mei'carlos cnnsllmidorc'\ do f'strangeiro, tornados inacessíveis econômicamente. O pl'oblenla
apresentou-se grave, e Olegário Maciel encont.rou. em sen
saber de técnico, e em seus conhecimentos especializacios de
VOLUME II
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ferroviário, possível solução dentro das condições do transporte ferroviário. O grande engenheiro, dIscordando (las tarifas então em vigor, tomou do lápis, já aos 77 anos de idade
e distando cerca de 20 anos dos assuntos especializados da
sua profissão, ainda invocando de mem6ria coeficientes numérICos, dados empíricos de tratados tarifários, cifras constantes dos últimos relatórios dos diretores das estradas de
ferro, e úesenvolveu, incontinenti, demorado e fastidioso cálculo do custo real do transporte na E. F. Central do BraiSil.
Com a determinação de todos os elementos componentes
dêsse custo, para que ficassem salvaguardadas todas as despesas da Estrada na manutencúo dos seus serviços, poude
pedir Olegário Maciel ao Govêrno Federal, com a autoridade
da sua responsabilidade pessoal, que fosse alterada a tarifa
então vigente e assim de novo possibilitada a continuação de
uma exportação, que atendia á economia mineir'a e que
também contornava uma questão social da maior graVIdade.
Sr. Presidente. Olegário Madei era, sobretudo, um
engenheiro, e, aos 77 anos de idade era, ainda; sobretudo, um
técnico, na completa acepção do têrmo.
ltsse espírito forte du homem qUE. a desgraça, para o
Brasil, roubou da nossa convivência. Assim, a bancad:l jos
empregadores, que repl'esenLa legitimamente os homen's da
produl;ão, se associa inteiramente ás justas homenagens que
vêm de ser propostas. (Muito bem; muito bem. Palmtts. /)
orador e abraçado.)
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. AntOnio Pennafort.
O Sr. Antônio Pencafort - Sr. Presidente e Srs. Constituintes, não venho, neste momento, falar C0Il10 repres~[llant~
da clas5e dos empregados, mas sim desobrigar-me de um dever esperiaI.
Vim a esta Capital, como delegado eleitor por Santa Catarina, donde não sou filho, mas do Estado do Piauí.
Achando-se, entretanto, esta Assembléia sem a representação política daquele Estado, no qual constitui a minha
próle, venho, autorizado pelo Exmo. Sr. Presidente desta
Casa, associar-me ás homenagens prestadas ao eminente
chefe da Aliança Liberal Montanhesa, o Sr. Dl'. Olegário Maciel. porque Santa Catarina. nesta hora, não póde silenciar,
visto ter sido, no sul do Paf~, uma das for.;as que mais cooperaram para a vitória ou Revolução de 130. (Muito bemL)
ubscuro trabalhador manllal (não n.poiados), hipotéco,
embora sem autorizar,;ão d3 ~r. Intel'ventor de Santa Catarina, a solidariedade desse Estado a todas as manifesLações
de pezar pelo desaparecimento do grand~ vulto mineiro, Olegário Maciel. (Muito bem; muitu bem. Palmas. O orador é abraçado.)

O Sr. Presidente vora.

Tem a palavra o Sr. Fernandes Tá-

o Sr. Fernandes Távora - Sr. Presidente! 81'5. Con!'õtítuintes! Excusadas me parecem quaisquer palavras que
eu aquf pudesse proferir. exalçando as qualidades dêsse varão exLraordinário que foi Olegário Maciel, assim conhecido
não só em sua terra querida de Minas, como no Brasil inteiro.
Expressando, neste momento, o sentir dos meus coestadoanos do Ceará e obedecendo, ao imperativo da minha con-
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...ciência cívica, não me seria permitido calar ante essas homenagens, tão justamente prestadas ao eminente ex-pl'esi,.dente de Minas Gerais.
Venho, pois, em n0me do Partido Social Democrático do
Estado que represento e no de todos os revolucionários de
minha terra, associal'-me ás merecidas homenagens que esta
.Assembléia tributa ao egrégio filho de Minas. (Muito bem;
muito bem. Palmas. O orador é abraçado.)

O Sr. Presidente nando de Abreu.

Tem a palavra o SI'. Deputado Fer-

O Sr. Ferna'ldo de Abreu - SI'. Prcsiden'l' e Rrs. Dpputados. O Estado do Espírito Santo associa-se, de coração,
·ás homenagens prestadas ao ilustre extincto, DI'. Olegário Ma·.ciel, e aproveita a oportunidade para afirmar que reconhece,
'na sua varonilidade e expressão excepcional, uma figura vel'·dadeiramente representativa da nacionalidade brasileira.
'Tenho dito. (Muito bem; muito b'!m. Palmas. O orador é
.abraçado. )
Vem á Mesa a seguinte
Comunicação

Tenho a honra de comunicar a V. Ex. e á Assembléia
-que os Deputados por S. Paulo professores Alcantara Machado, Cardoso de Melo Neto. e Barros Penteado deixam de
-comparecer á sessão. hoje, por terem sido designados, pela
'bancada a que peI"tencem. para receber o professoI" Manuel
PedI"o Vilaboim, que regressa do exílio.
Sala das Sessões, em 9 de Dezembro de 1933. ..Andrade.

Morais

O Sr. Presidente - Tem a {Jalavra o Sr. Deputado CinciDato Braga.
O Sr. Cincinato Braga - Sr. Presidente, Rr:,:. Constituin·tes: Infelizmente para mim, um motivo político imperioso
.consistente em um dever saJn"ado, afast.ou do recint.o da
Assembléia Nacional Constituinte, o lender da bancada por
São Paulo Unido e dos classistas a esta mesma bancada
lignl'los. A ausência do ilustre chefe foi justifícarla ner-ante
·a Mesa e eu a repito. Unicamente porque desejo fiquem os
Srs. Constituintes inteirados ria razão que me traz â tribuna
quando a palavra cabia ao nobre constituinte, Sr. DI'. Alcantara Machado.
Sr. Deputados: a sessão a que estamos assistindo
se reveste de importancia capital. No assunto. que faz
.objeto das orações de quantos ocuparam a tribuna. a posi()âo do Estado de São Paulo e única, isolada, diferente da
das demais bancadas. Por êsse motivo, maIS n~cflssárjo inl··
guei cu, individualmente, na ausencía de nosso lender, afoi'tar-me a fazer uma simples declaração, não um riiscur::;o.
Srs., sincera. profundamente magllados pela diretiv:'L
que se tracâra o ilustre morto. Sr. Dr. Olegário Maciel, diante
de acontecimentos políticos sobre que houV'e de deliberar em
sentimento de magua dos Paulistas nos levasse a nós
.deputados da Chapa de São Paulo Unído e dos classistas á
.-mesma bancada ligados - a uma situação de constrangimen-
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to, diante da mooão de pesar, submetida á AssembléiP. Nacional. Jamais 1 E sirvo-me, agora, da estrofe imorredoura·
do grande vate brasileiro:
"Jamais! Quando a razão e o sentimento
Disputam-sp. o domínio da vontade,
Se uma nobrf< altive7 nos aliment.a,
Xão se perde de todo a liberaade !"
Dt::lsa liberdade usamos, neste momento, votando pel~
moção. (Muito bem; muito bem; Palmas no recinto.)
Somos filhos de plagas onde doutrinou o glorioso Anchieta, ensinando esta Lei de Cristo: Deante do inexoravel
fato da morte, todos os ressentimentos se calam.
Tombou para a Eternidade um brasileiro preeminente ehonrado. Deante do seu túmulo, todo o nosso respeito.
'Tombou para a eternidade um filho de Minas Gerais,
e neste instante sua mãe carinhosa, por seus representantes,
derrama lagrimas sõbre este túmulo. Silencio, Senhores i
E' um Estado da Federac;;ão Brasileira que se sente
alanceado pelO Destmo:...--São Paulo, Estado da mesma Federação, rende respeitosa homenagem ao Estado irmão, no seio de c.ujas populações tantos e tantos corat;ões, pulsam por São Paulo.
Deutro desse elevado espírito, votamos pela moção.
(Muito vem. Muito bem. Palmas. O orador é abraçado.)
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Martins Véra.
O r. Martins Véra - Sr. Presidente I 81'S. Coru;t:tuinl('s r
tuintes I Julgo desnecessária qualquer referência a êsse grande vulto de republicano, estadista e patriota que foi Olegário Maciel.
A verdadeira verdade histórica já lhe trac;;ou o perfil,
que ninguem cont.est:-rá.
Quero, apenas, dizer que o Rio Grande do Norte sentese bem associando-se a esta homenagem eminentemente nacional.
Digo assim, Sr. Presidente, porque Oleg:irio Maciel
não foi sómenle o representante legítimo da bravura e lealdade mineiras. Sua figura aVtl!lou, cre,,('~u muito mais como
verdadeiro condottieri do Povo Brasileiro.
Olegário Maciel foi, incontestavelmente, o pn.trinrca da
obra da Revolw;ão; e, nessa nova (.ra da vida nacional, (-le
há de ser, sem dúvida, o simbolo da nossa c'1c:'gia e (Ia
nossa br:lvl1ra. (Palmas. J!uiíl) bem; muito bem. O orculor
é abl'açado.)

O Sr. Presidente valdo Aranha.

Tem a palavra o Sr. l\Iinistro Os-

O Sr. Ministro Osvaldo Aranha requer e obtém permissão
para falar da bancada.
O Sr. Ministro Osvaldo Aranha - Sr. Prcsil!C'ntl\ U3 minhas palavras, neste ínstante, já são desnecessárIas.
Depois do pronunciamenlo unanim~ da Ca~n. a nl" '. ()I!~
falamos por fim, só nos re:;ía o confOl'lo imcn"o ele vr'l' C111C,
dentro desta Assembléia - expI'essiío da "obcranin ri:) DI'asi! - e acima da divisão dos homens, páira o sentimenlo t['[1-
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d!cional de justiça, que s6 têm os grandcr::

povos. (Muito

-bem) .

São desnecessárias, repito, ar, minhas palavras, que deixarei de proferir pelo arlianfarlo da hora, ainda quando devessem ser, menos as pnlavras do leader da Assembléia e do
representante rio Govllrno npsta Casa do que o testemunho
daquele que, tenrlo Urlo a fortuna de se incorporar, num
darlo momento da história ria sua pátria, á delegação dos reVohlcionários, para encaminhar e deflagar a arrancada de
·Outubro, pode, mais do que qualquer outro, revelar ao País
o que foi, naquela hora incerta, a figura sem par de Olegário
Maciel. (Muito bem.)
Reservo-me - se me fôr permitido voltar ao que era,
ao refúgio tranquilo, onde um dia hei de contar á minha Pátria a história da Revolução de i 930--reservo-me para, então,
passarias tempos sôbre esses incidentes e sôbre essas lutas,
consolidada a Revolueão na obra da Constituinte, dizer ao
Brasil que o Presidente Olegário Maciel foi, por sem dúvida,
o maior de todos os revolucionários do Brasil. (Muito hem;
muito bem. Palmas. O orador é abraçado.)

O Sr. Presidente -- Vou submter ao voto da Assembléia
os requerimentos apresentados em homenagem a Olegário
Maciel.
Os Senhores que aprovam êsses requerimentos queiram
levantar-se. (Pausa. )
Estão aprovados.
Dentre os requerimentos aprovados figura o que manda
levantar, em homenagem ao Presidente Olegário Maciel. a
sessão de hoje.
DECLARAÇÃO DE VOTO

Os mens companheiros de representação na União Re.publicana Maranhense e eu nos associamos, s~m o menor
constrongimento á bomp.nagem que está ::endo prestada á
memória do preclaro e sandoso brasileiro Dl'. Olegário 1\Iaciel.
Os acontecimentos políticos dos últimos anos vil.'ram
infelizmente interromper a estreita soliilaricdade, para nós
muito desvanecedora, existente entre a bancada maranbcpse
.1:l a mineira.
Nem por isso, entretanto, diminuiram jámais o :Ifeto
que aos seus membros em tonos os tempos consagramos e a
nossa profunda aC:miração pelas altas e excelsas virtudes da
gente do glorioso Estado.
Corno expressão brilhante destas e elevando-as ao mais
alto grau a que poderiam atingir, destacava-se a figura veneranda d seu notável Presidente, cuja larga visão arlministrativac cujo alevantado civismo impunham-se ao respeito e á veneração do pais.
Sentimo-nos bem extE:rnando com sinceridade e desassombro êste modo de pensar E' r::entir. qu? é certamente o
modo de sentir e pensar de toda a Nação Brasileira, por.quanto nem uma voz sequer diverge em lhe reconhecer nobres e eX0epcionais qualidades e raros atributos de homem
de govêrno experimentado e ·de grande fil:meza de convic·cões.
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Presamos assim á sua memória o preif." a que incom-Lestavelmente tem direito.
Sala das Sessões, em 9 de Dezembro de t 933. - Mll{/a-lhãe$ de Almeida. ( 1) •

Comparecem mais

DS

81"s.:

Mario Caiado, Luiz Tirelli, Leandro Pinheiro, AdolphO'
Soares, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Waldemar Falcão, Leã oSampaio, Figueiredo Rodrigues, Silva Leal r
Ferreira de Sousa, Martins Véra, Odon Bezerra, Soiano da
Cunha, Mário Domingues, Arruda Camara, Simõe~ Barbosa,
Osório Borba, Izfdro Vasconcelos, Sampaio Costa, ClementeMarianni, Magalhães NeUo, Arlindo Leoni, Edgar Sanches,
Alfredo Marcarenhas, Gileno Amado, Francisco Rocha, Pau-.lo Filho, Arnold Silva, Ruy Santiago, Pereira Carneiro, Raul
Fernandes, César Tinoco, Acúrcio Torres, Gwyer de Azevedo,
Fábio Sodré, José Braz, Pandiá Calógeras, Daniel de Carvalho, Belmiro de Medeiros, TeotOnio Monteiro de Barros, Morais Andraáe, Vergueiro César, Zoroastro Gouveia, Hyppó-mo do Rego, Cincinato Braga, Carlota Queiroz, Abreu Sodré,
José Bonorato, Nero de Macedo, João Villasboas, Francisco-·
Villanova, Antonio Jorge, Idálio Sardenberg, Demétrio Xavier, Aeyr Medeiros, Antonio Rodrigues de Sousa, Milton Carvalho, João Pinheiro, Horácio Lafer, Alexandre Siciliano Junior, Rocha Faria, Oliveira Passos, Gaslão de Brito, Roberto:·
Símonsen, Pinheiro Lima, Nogueira Penido. (68).
Deixam de comparecer os 51's.:
Maura Carvalho, Abel Chermont, Jeová Motta AlbertoRoselli, Antonio Machado, Prisco Paraiso, Carlos Lindenberg,
Miguel Couto, Alypio CostaIlat, Oscar Weinschenck, José
Eduardo, Cardoso de Melo, Buarque Nazareth, :3ias Fortes,
Furtado de Menezes, Ribeiro Junqueira, Plínio Correia de Oliveira, Alcantara Machado, José Carlos, Rodrigues Alves, Barros Penteado, Mário Whatel1y, Almeida Camargo, Cardoso de
Mello Neto, Gilbert Gabeira, Walter James Gosling, Pacheco·
e Silva, Pedro Rache (28) .
O Sr. Presidente - Em obediência ao voto da Assembléia, vou levantar a sessão, designando para depois de'
amanhã, segunda-feira, a mesma
ORDEM DO DIA

Trabalho de Comissão.
Vém á Mesa as emendas de nrs. 68 a 81.
Está sôbre a Mesa, pelo praw de 20 dias, para receberemendas de ta discussão, o projeto de Conslituic;ão (12° dia}
Levanta-se a sessão
nutos.

ás 16 boras e 25 mi-·

(1) V. rectificação na 22a Sessão ~

22a Sessão, em 11 de Dezembro de 1933
Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente

1
A':, 14 horas, comparecem o~ Srs.: Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira. Crist6vão Barcelos, Tomaz LObo, Fernandes
Távora, Clementino Lisboa, Valdemar Mola, Mário Caiado,
Luiz Tirelli, Alfredo da Mata, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Lino .Machado, Magalhães de Almeida,
Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares, Rodrigues Moreira, Godofredo Viana, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão,
Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigue3, Xavier de Oliveira,
Silva Leal, Pontes Vieira, Jeová Mota, Kerginaldo Cavalcanli, Martins Véra, Herectiano Zenaide, Agamenon Magalhães,
SouLo Filho, Arruda Falcão, Mário Domingues, Arruda Camara, AugusLo Cavalcanti, Alde Sampaio, Simões Barbosa,
Humberto Moura, Góes Monteiro, Valente de Lima, lzidro
Vasconcelos, Guedes Nogueira, Leandro Maciel, Augusto Leite, Rodrigues Dória, Deodato Maia, J. J. Seabra, Marques
dos Reis, Magalhães Neto, Medeiros Nelo, Artur Neiva, Alfredo Mascarenhas, Leôncio Galrão, Atila Amaral, Homero Pires,
Gileno Amado. Negreiros Falcão, Aloisio Filho, Francisco
Rocha, Arnold Silva, Lauro Passos, Fernando de Abreu, Jones
Rocha, Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, Sampaio Correia. Olegário Mariano, Nilo de Alvarenga. João Guimarães,
Prado Kelly, Acúrcio TOrres, Fernando Magalhães. Cardoso
de Mdo, Soares Filho, Lemgruber Filho, Bias Fortes, MarLins Soares. Pedro Aleixo. Augusto de Lima, Negrão de Lima,
Augusto Viégas, Mata Machado, Delfim Moreira, José Alkmim, Odilon Braga, Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul
Sá, João Penido, Cristiano Machado, Colicarpo Viotti, Daniel
r:Ie Carvalho. Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú, Benedito
Valadares, Belmiro de Medeiros. Li~urgo Leite, Celso Machado, Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, Alcantara Machado, Teotônio Monteiro de Barros,
Barros Penteado, Vergueiro César, Hipólito do Rêgo, Guaraci Silveira, José Ulpiano, Lacerda Werneck, AntOnio Covelo,
Cardoso de Melo Neto, Domingo~ Velasco. Nero de Macedo,
Generoso Ponce, João Vilasboas Alfredo Pacheco, Francisco Vilanova, Lacerda Pinto, Autônio Jorge, Simões Lopes,
Carlos Maximiliano, Anes Dias, Frederico WolfenbuLelI, João
Simplício, Renato Barbosa, :Qemétrio Xavier, Vítor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Argemiro Dornelles, Assiz Brasil, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Ferreira Neto, Gilbert Gabeira, Vasco Toledo, Valde-.
mar Reikdal, Francisco Moura, AntÔnio Penaforte, João ViLáca, Alberto Surek, Armando LaYdner, EdwaId PossoIo, Guilherme Plaster, Eugênfd. Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Mário Manhã.es, Ant6nio Rodrigues de Sousa, Martins e
j
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Silva, Ricardo Machado, João Pinheiro, Horácio Lafer, Alexandre Sicíliano Júnior, Euvaldo Lodi, Mário Ramos, Roberto Simonsen, Teixeira Leite, Pinheiro Lima, Leví Carneiro, Abelardo Marinho, Morais aPiva. (164).
O Sr. Presidente A lista de presença acusa o comparecimento rl? 1M Srs. Deputados.
Está aberta a sessão.
Comparece o Sr. Ministro Osvaldo Aranha.
O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário) procede á leitura
da ata da sessão antecedente, a qual é posta em discussão.
O Sr. Valdemar Falcão (sóbre a ata) - Sr. Presidente, no
correr das manifestações com que esta Assembléia honrou,
sabado último, a memória do pranteado Presidente mineiro,
Sr. Olegário Maciel, tive necessidade de me ausentar desta
Casa, e, por isso. não pude ouvir o discurso aqui pronunciado pelo ilustre representante do Partido Social Demoerático do Ceará, o nobre Deputado, Sr. Fernandes Távora.
Devo declarar agora que a maioria da bancada cearense, composta dos Deputados diplomados sob a legenda
da Liga Eleitoral Católica, dos quais sou obscuro teader
!Não apoiados), endossa. plenamente os conceitos então ex,·
pendidos por aquele honrado colega de bancada. E faz isso,
eom tanto mais justiça, quanto eram notórias as belas virtudes cristãs e os altos predicados cívicos que exornavam
a personalidade do sautioso morto, e, ainda, como homenagem ao grande Estado de Minas Gerais e li laboriosa gente
mineira, forte, pacífica e boa.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - Constará da ata a declaração de V. Ex.
O Sr. Magalhães de Almeida (sÓbre a ata) - Sr. Presi·
dente, não consta do Diário da Assembléia Nacional, na ata
da sessüo de sabado, a declaracão de voto que enviei á Mesa,
em meu nome e de meus companheiros da União Republicana Maraohense, em apôio ao requerimento para levantamento da sessüo, em homenagem no eminente brasileiro,
Sr. Olegário Maciel.
Essa declaração de voto consta da ata manuscrita. e eu
peço .n V Ex. que fa~ll retificar a ata do Diário da Assembléia Nacional nesse ~~ntido. (1)
O Sr. Presidente -''lo Ex. será atendido.

Em seguida, é aprovada a ata da sessão antecedente.
O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do expediente.
O Sr. Tomaz Lôbo (1° Secretário) procede-se á leitura do

seguinte

EXPEDIENTE

2
Ofício do Sr. Frederico Dahne, de 9 de Novembro à,)
:,orrente ano. renunciando o mandato de Deputado á Assembléia Nacional Constituinte. -,' Inteirada.
(1) Vide 21 a Sessã(l,.
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o Sr. Presidente - Está finda a leitura do expediente.
Acaba de ser lido um ofício do Pepufado eleito pelo Rio Grande do SuJ, Sr. Frederico Dahne,
renunciando o seu mandato. DI' acl\rdo com as informações
.mandadas a.o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte pejo Presidente do Superior Tribunal Eleitoral, é
suplente do Deputado renunriantA, que per'tencia. ao Partido Liberal do Rio Grande do Sul, o DI'. Raul Jobim Bittencourt. O DI'. Raul BiLtencourt se encontra no edifício da
Assembléia e vai prestar o compromisso regimental. Con-vido os S1's. 3° e 4° Secretários para, em comissão, intro.duzirem S. Ex. no recinto.
Comparece S. Ex., acompanhado da respectiva comissão e, junto á Mesa, presta o compromisso regimental, t0mando assento em seguida.

o Sr. Presidente - Também se encontra no edifício da
Assembléia o Sr. Henrique Smith Baima, que, na sessão dp
8 do corrente, foi considerado, como suplente que era,
Deputado por São Paulo, Am consequência da renúncia do
Sr. Jorge Americano. Convido os 81'S. 30 e 4° Secretários
para, em comissão, introduzirem S. Ex. no recinto, afim
-de que preste o compromisso regimental.
Comparece S. Ex. acompanhado da respectiva comissão e, junto ã Mesa, presta o cllm. promisso regimental, tomando assento, em seguida.

3

o Sr. Antônio Jorge - Sr. Presidente, o nosso colega,
·Sr. Deputado IdáIio Sardenherg, deixa de compar'lcer á !'cs-são de hoje por motivo de fôrça maior. É a communic..cão
.que venho fazer a V. Ex. e á Casa.
O Sr. Presidente -

A Assembléia fica inteirada.
Está inscrff.o, em primeiro logar, na hora do C'~:p(\(lien
te, o Sr. Deputado Agamenon de Magalhães, a qUl'T1'1 dou n
'palavra.

4

o Sr. Agamenon de Magalhães - Sr. Pre~idente. a ob~er
'vação e a auálise devem ser o nosso roteiro no estudo das
condições econômicas e SOCiais do Brasil.
Na depressão econômica em que se debatem as nações,
viva controvérsia se trava para explicar as suas causas e
indicar os processos que lhe atenuem os efeitos.
E tal aspp-cto, tal culminancia teria atingido essa conf.rov~rsia, qur i'fl esboça até uma crise da teoria da crise.
Nesse passo, Sr. Presidente, eu estou com Artur Labriola,
quando consirlera a crise uma individualidade histórica,
que deve ser examinada nos seus elementos particulares.
De feito, a crise em que se debate o Brasil não é a mesma
em que se debatem os grandes países industriais, como os
Estados Unidos, a França, a Alemanha e a Inglaterra.
A}í, Sr. Presidente, há excesso de riqueza, a crise será talvez de civilisacão; no Brasil, a crise é de expansão, de
.crescimento.
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Há, entretanto, sob o aspecto financeiro, um traço comum, uma solidariedade nas crisps, solidariedade que resulta da interdependência econômica das nações; e sob o·
aspecto moral, há uma desconfiança geral, agravada pelo
sofrimento das massas. E, em meio dessa inql1ietação, quero destacar duas atitudes intelectuais que se fixaram: uma
negativista, outra espiritual. A negativista, detine-a Ortega Grasset, - "nada de novo; só ht uma cerLeza: os princípios tradicionais não podem subsistir". A atitude espiritual surge como uma espécie de nostalgia da idade média,
com Bendiaef, Henri ~Iassi e a Nova Jerusalém, de Chesterton. O de que precisamos no BI'asil, Sr. Presidente, é
de outra atitude; de uma atitude criadora, de revisão dos
valores políticos e econômicos, porque a fé, a espiritualidade, a moral cristã, essa a temos, educando o espírito nacional desde o início da nossa formação histórica. E' essa
política brasileira, no sentido construtor, aquela que Alberto Torres tanto aconselhara e da qual os nossos governos,
empenhados só e só em conservar o' poder, não cuidaram.
E' essa política, no sentido que Alberto Torres definia,.
como atitude "espontanea da sociedade na defesa de seu
caráter e de sua economia, no preparo nutritivo do seu desenvolvimento material e no educativo do seu espírito".
Essa poiftica, que envolve um sistema e um programa o~
ganico, capaz de reintegrar o Brasil nos seus valores .morals,.
nas suas possibilidades e na sua riqueza, essa política, senhor Presidente, nunca a seguimos.
Alberto Torres, no seu apostolado, de sociólogo, de brasileiro, clamou em vão; os dirigentes nunca o ouviram.
Mas ainda é tempo; ainda é tempo que a Nação Brasileira,.
pelos seus homens, pelas suas expressões culturai~, ouça
aquele apostolado.
Nunca essa orientação foi tão necessária, tão imperativa como no_ momento atual. Não temos no Brasil, i!to é,.
não sofremos aquí, em toda a sua intensidade os males que
assoberbam os pafses industriais, Não é tão intensa, no
Brasil, aquela desproporcão entre a capacidade de produI;ão e o poder de compra. Não temos os sem-trabalhe; nlio
pesa em nosso orçamento o "dole", como na Inglaterra, nem
precisamos de providências tão ~nérgicas como as
que·
Roosevelt vai realizando, na América do Norte.
Porque, Senhores, o que está evidente, o que se conclúe
de túdo êsse desabar da velha economia é uma verdade que
ninguem ainda hoje poude contestar: que o centro de equilíbrio econômico do mundo, o centro de equilíbrio das nações está na terra. Foi o progresso industrial, foi a máquina, foi o produto mecanico que despovoou os campo:.,
atraiu os braços, e as populações agrícolas, que eram, são
e serão sempre consumidores dos produtos industriais, perderam o seu poder aquisitivo.
Ora, si é êsse fenômeno que se observa no mundo, nós,
brasileiros, que possuimos est.a terra imensa a cultivar, s6·
devemos ter uma política: a política que anime, estimule,
defenda as atividades agrícolas.
A questão se me afigura meramente de inteligência:
em vez da política fiscal, que sempre caracterizou a políti-·
ca brasileira, tarifas de proteção, tarifas de amparo ás indústrias fictícias, em vez dessa política negativista ..•
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o SR. HORÁCIO LAFER - O sistema de tarifa tanto recai sôbre a indústria em geral como sóbre a agricultura, e
a superprodução é tão grande naquela como nesta.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - O aparte ae
V. Ex. não infirma a tese que venho sustentando, por'que,
se a tal'ifa é meio de proter;ão, deve s~-I(, de mblleira inteligente. Como se explica a política brasileml protegendo indústrias artificiais, indústrias que não têm aqui matéria'
prima, deixando á marg~m o problema agrícola?
O SR. HORÁ'::IO LAFER - l\'este caso, toda a indústria
na Inglaterra é artificial.
O SR. AGAMENO;\i DE MAGALHÃES - Procura-se desenvolver artificialmente indústrias, que não são nossas,
em detrimento do consumidor.
Essa política se faz sem orientação, sem inteligência•.
sem realidade. O resultado é a situação em que hoje nos encontramos. Há nações agrícolas e nações industriais.
Como se processa o equilíbrio econômico? As :IPopulações
agrícolas adquirem os produtos industrais, e com o preço
dêsses produtos é que as nações industriais adquirem os produtos agrícolas. É a política nutritiva. O problema é de nutrição, como dizia Alberto Tôrres.
Agora, no Brasil, enquanto se elevam as tarifas, enquanto se faz a polHica de valorisação, pelo sistema irracional da
retensão dos "stocks", esquecem os governos o p:ooblema essencial, que é o crédito agrícola.
O SR. VERaUEIRO CÉSAR - Tão útil á agricultura, quantO'
á indústria.
O SR. HoRÁcIO L.o\FER - A crise é tanto maior quanto
maior é a produção agrícola.
O SR. AG.UIE~O~ DE MAGALHÃES - Menor é a crise
nos países onde há equilibrio entre a produção agrícola e a
industrial.
O SR. HORJ\CIO LAFER - Nós não sofremos de uma crise
forte, aqui, porque temos equilíbrio entre a produção agrícola e a industrial; mas a economia não é simplista, é complexa.
O ,SR. AGAllENON DE MAGALHJ\ES - Mas, Sr. Presidente, se existe êsse l'quilíbrio no Brasil, como,. 'então, se
explica que as p:'opriedades bl'asíleiras estejam gravadas de
onus sôl.we or!us'?
O SR. HORÁCIO LAFER - Da mesma fórma estão as propriedades hdustriais.
O SR. VERGUEIRO CÉSAR - As propriedades do mundo.
inteiro estão gravadas. Na América do Norte as propriedades agl'Íco!us e industriais estão gravadíssimas de onns.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - POI' uma estatísti.ca de março, doêste ano, se verifica que 40 % das propriedades norte americanas estão gravadas de 12 milhões de
dólares, sendl} S milhões dp hipot.f'\Ca~. NO!: Estado~Unidosr
porém, isso se explica, porque houve ali um desenvolvimento industrial em proporções imprevistas. Os Estados
Unidos, dizia Tardieu,enriqueceram antes, durante e depois
da guerra. Esgotou-se a sua capacidade de consumo.
O SR, VERGUEIRO CÉSAR E na Argentina, e no
Uruguai •••
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o SR. AGAMENON DE MAGALÃES - Os Estados Uni-.dos exportavam, antes da guerra, 10%, e, depois dela, teve
necessidade de exportar muito mais. A sua pr'odução industrial, aperfeiçoada pela técnica da racionalização, excedeu
()s cálculos do consumo. Foi a politica de prosperidade, de
grandeza, de riqueza sem freies, nem medida.
O SR. VERGUEmO CÉSAR - Estive na Argentina, o ano
passado. AIf, quasi não há indústria e as propriedades rural
e agricola estão oneradas. A êsse tempo não era das mais
-lisonjeiras a situação do crédito hipotecário da Argentina
e a de seu grande Banco Nacional Hipotecário, notável instituição de crédilo. Lá quasi não há indústria. No Uruguai
_~ mesma coisa ocorre, não obstante o crédito agricola e as
cédulas hipotecárias.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - O {m'o resulta
.das valorizações do trigo, da polítiea oos precos altos á custa
da retensão exagerada e irracional das mercadorias.
O SR. HoRÁCIO LAFER - E a Argentina tanto compre-endeu a necessidade do equilíbrio entre a produção agricola
-e a industrial, que mudou a sua política econômica e instituiu tarifas protecionistas para a indústria. A Argentina
está seguindo o nosso exemplo.
O 8R. AGAMENON DE MAGALHÃES - Vai mal, porque
.0 nosso exemplo não é animador.
O SR. HORÁCIO LAFER - O nosso exemplo salvou o
.Brasil nos últimos anos.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Não é anima·dor, repito - sem moeda, sem crédito, as atividades agrícolas sem estímulo. Como se explica que sej&. animador?
O SR. HORÁCIO L.\FER - V. Ex. tem razão neste ponto.
Devemos instituir tudo isso, mas independente da proteção.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Isso vem de-monstrar o que de início acentuei: a contl'oversia em tôrno
-da crise. As opiniões divergem, não há acôrdo, parece que
o problema econômico na sua complexidade transeende a
inteligência.
Mas, Sr. Presidente, o que eu acentuava Tleste ligeiro
_escorço pelo domínio econômico, era a necessidade de orientação dos governos.
Tenho a impressão sincera, reiteradamente declarada,
de que o presidencialismo não realiza aquele mínimo de
govêrno, necessário á orientação dos povos e das nações.
Nos Estados Unidos, predominou sempre o fator eco-nômico, desde a sua constituição. Pelo trabalho de Beard
- Interpretação econômica da Consttiuição, se vê que dominou, desde o início, a preocupação econômica.
O elemento econômico predominou nas Camaras, até
-na política externa dos Estados Unidos, que é hoje um esta·do-"trust". O resuILado fJi o que assistimos - inconversi-bilidade do dolar, moratória bancária e inflação. No Brasil,
nunca tivemos programa de govêrno. Os Presidentes da
República prometiam tudo: tarifas protetoras, livre cam'bismo, crédito á lavoura, higiêne e ensino... As plataformas eram assim uma espécie de fonte de Castalia, de onde
~jorrariam todas as maravilhas do mundo.
Mas, em che.gando ao poder, logo a observação primeira era de que o
Presidente esla.va. no poder pelo poder e não pelo Brasil.
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SR. HonÁclo LAFER - Muito programa e pouca ação.,
O SR, CAHDOSO DE MELO NETO - V. Ex. não pode avançar essa afirmativa, sem fazer exceções.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - A exceção é que
vem confirmar essa regra,
E, a êsse respeito, como estou desenvclvendo uma t~se'
de documenlação, quero lt~r uma síntese de um historiador
brasileiro - Barbosa Lima Sobrinho - sôbre as plataformas presidenciais: "Em todas as nossas sucessões presidenciais, excetuada a de 1909, não alJal'ece divergência de
doutrina, não se formal'am interesses coletivos, ou reivindicações de classe;;, Apenas, nas téses de amplitude e imprecisão inexcedíveis, para não irritar ninguem, dentrodessa mesma região amorfa, em que se travam os debates
partidários IlO Brasil." E termina dizendo: "Há coisa para
todos os paladares e para todas as necessidades nessas plataformas, gênero conto da Carochinha, ao geito daqueles
vestidos cur do Céll, com todas as estreias." Êsse é um depoimento real. Sempre achei as plataformas dos nossos governos totalmente vasias. E dizia de mim prtl'a mim: é possível que no Brasil não haja idéias?
É que o regime era uma muralha chineza.
O presidencialismo não assegurava aquele mínimo de
inteligências necessário aos governoi'. As capacidades eram
afastadas. Predominavam o filhotismo, as relações pessoais.
Não havia estímulo. Dir-se-ia que o espírito e a inteligência
ou a cultura eram illcompativeis com a polilica, no Brasil.
O SR. C.\RLOS REIS - É profunda verdade.
O SR. AGA:\IE~ON DE !\lAGALH.~F,S - Se cra êS5e o
ambient~, S~ ainda hoje é assim, quando vamos elabo!'ar a
Consti tu it;ão ...
O SR. CARLOS REIS - Estamos no dever de melhorá-lo.
O SR. AGA:'.1E:\ON DF. MAGALlUES '"
quaItOO
vamos I'('consliluil' o Eslado Brasileiro. por qUe não [lI'ocurar
corrigir essas illcongrU(ollc;as e ê';;:e.. rITO";, adotando sistemas em qur lorla,.; as aspirações. toda;; a,. encI'gia e cordenem pela ";P!Pi:ÜO dO:' mais capazes, (Mnito bem,)
Insistil' nessa fÓI'muia estanque, de poderes separados,
qne gerou as oligarquias de Presidentes c Governadores, insistir nessa ol'i('ntat-::io se me afigura, Senhores Constituinte:::, uma fuga de palriotismo,
Ou o!'S':lnizamo,.; lima Constituição que seja o inst.rumento de GOV(\1'110 dúrtil e animadol', que não cercf\ic, que
coordene, ou, ~ntão, nunca poderemos marchar, nunca 10grarenws acompanha!' êss(' novo s~nljdo econômico que inspira torI:lS as in;;:.U 1uÍI;ões políticas atuais.
O Sl~, C.UH.OS REiS - V, Ex, qucr, para evoluirmos, o
sist('ma pal'lamt~ntar; mas já tivemos experiência dêle no
segundo Império.
O SR ..\G.'\l\IEI"O:\' DE !\L\GALIEES - Creio que a vida
públic:t do Império oferecia quadros mais edifícantes.
Principalmente, por um dos últimos trabalhos que acabo de'
relêr, de J o:ié Maria. dos Santos - "Política GemI do Brasil" - tenho a imjJl'essão de que a função pública, no Império, assumia outra elevação.
O Sa. PRADO KI<;LLY - As primeiras considerações de
V. Ex, foram no sentido da política objetiva, preconi-
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:sada por Alberto Tôrres. Como explica V. Ex. que a forma.
,de govêrno aconselhável seja a parlamentar, quando Alberto
Tôrres era radicalmente contrário a êsse regime?
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Chegarei lá.
Continuando a responder ao aparte do nobre colega que
invocou o segundo reinado, tenho a impressão - repito de que, áquela época, a função pública apresentava digni,dade maior. Em Pernambuco, no segundo Império, um Ministro de Estado foi derrotado.
Há, quer no Parlamento, quer fóra dêle, exemplos de
democracia, que enchem de glória a História do Brasil.
O SR. CAIlLOS REIS - É injustiça que V. Ex. faz aos
homens da República, em cujo número figura, como polftico
brilhante que é.
O ,SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - A campanha
.aboliúionista, feita no Brasil,e que repercutiu no Parlamento
.pela voz oraúular de Nabuco, é uma afirmação eloquentís,sima de que havia no segundo Império, opinião atuante, de,mocracia.
Quanto á política objetiva, quanto ao regime que seja
instrumento dúctil, maleável, que acompanhe essas transformações sociais e econômicas, nenhum melhor do que o parlamentarismo - e o vou demonstrar á Assembléia.
Estamos num periodo a que os juristas chamam "férias
da legalidade'~, "legalidade do tempo de crise"; num regime
em que, devido a solicitações do problema econômico ou social, o Poder Executivo reivindíca funções legislativas imediatas.
No regime parlamentar, as delegações legislativas ao
.gabinete, são perfeitamente constitucionais.
Foi assim, na Inglaterra, Lloyd George, durante a guerra
.i! depois dela; e, ultImamente, Mac Donald, tomando por meio
,das "order in council", providências extraordinár.ias em de..
fesa da libra e da produção industrial.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Há também o exemplo
~da França.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Temos a França,
,como lembra o eminente mestre,professor da Faculdade de
Direito de São Paulo, Sr. Cardoso Neto: temos Poincaré. de!'pois da guerra, restabelecendo a economia francêsa dentro de
um regime de plenos poderes, igualmente constitucional,
dentro do regimen parlamentar.
Agora, o que vemos nos outros sistemas, nos outros regimens - e é aqui que quero responder ao aparte do ilustre
Deputado, Sr. Prado Kelly - o que vemos nos regimes pre,.gidenciais, cuja contextura e organização de poderes não
comporta delegações, é a ditadura.
E' Roosevelt, armado de poderes extraordinarios, contra
<o texto constitucional, fazendo a revolução econômica e social
nos Estados Unidos.
Há ainda outro exemplo que quero invocar: Wilson, um
,dos maiores estadistas da humanidade, qu~ conduziu os Estados Unidós na conflagração mundial, decidindo do conflito,
Wilson teve a prestigia-Io uma lei de guerra. Essa lei seria,
·iientro do regime, a suspensão das garantias: era um estado
excepcional.
Wilson transporta-separa a Europa, levando o seu 80:nho imenso de paz. Quando negocíao Tratado de Versalhes,
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,começam a lhe chegar os rumores do Parlamento Americano,
principalmente do Senado, contra a sua atuação. E esse fato •
.decorrente de uma organização constitucional, teve tamanha
repercussão llO mundo. que ainda hoje se atribue á atitude do
'Senado Americano o fracasso do Tratado de Versalhes e da
Liga das Nações.
Si os Estado~ Unidos se encontrassem elO r~gime pnrlamental', em que \Vilson fosse presidente de gabinete, evidentemente esse Congresso não lhe restringiria a ação e o man,dato.
Aí tem o nobre Deputado um exemplo incomparavel dos
,defeitos e vícios de um regime sem condic,;('jes de viabilidade
nesse mumento histórico.
O SR. PRADO KELLY - O que queria frizar, em respeito
á primeira parte do discurso de V. Ex. - alíás primorosa era que. invocando a autoridade de Alberto Torres para re.solver o prohlema brasileiro, e:;tava V. Ex:., de certo modo,
pre~o a essa autoridade. A sC'lução por êle apontaca para o
mesmo problema é radicalmente oposta á de V. Ex., porque
.era antirJariamentarista.
O SR. A(,AMENON DE MAGALH.:rE...~ - Aceito as idéias
sociológicas, mas não as política,,;.
Devo confessar a V. Ex. que tenho horror ás fór-mas
,autoritárias de govêrno. Se a ditadura fosse instrumento de
govêrno propício 2. felicidade dos povos. a America do Sul
seria hoje o mais pacifico, o mais progressista, o olClhor' dos
-continentes do mundo.
As fórmas autoritárias hão de ser transitórias; são necessárias. mas não podem servil' de padrão nem modelo ás
democracias. E se nós, no Brasil, apezar do innuxo das
transformações do Velho Mundo. ainda defendemos com
~ecmencia os principias tradicionais das democracias, JE'vemos aperfeiçoa-los, resguarda-los de deturpações constantes,
permanentes, como as dos quarenta anos de República.
Assim, cconÔmicamente, de acôrdo cum as transforma·ções sociais, neste fim de sistema capitalista, que vemos aj!;onizando no mundo (apoiados); nesta hora em que a pluto-cracia atropelada, as industrias, a lavoura. todas as forças
econômicas se concentram em torno do Estado; nesta hora,
~ Estado tem de assumir o comando das forças sociais, mas
dentro do regime de liberdade, em que as restrições. condi·cionadas ao interesse coletivo, não anulem nunca o homem.
E as ditaduras, se põem ordem, muitas vezes, ás nil!;õeS,
se corrigem a anarquia. Sp se impõem como Gov(lrno. ('m determinadas fases da história eliminam todas as Iihcrdades.
É a Itália. é a Alemanha de hoje. D(~vemos acomp:lnhar
·essas evoluções, essas transformações, dentro de uma ordem
jurídica. Não desejo um regimp, de mediocridades. mas o ria
inteligência. ql1e assegura o parlamentarismo, cor1'Í~ido noS
seus defeitos, nas suas corrupi.élas, nos seus elementos de
'instabil idade.
O presidencialismo é form;}. autoritária de govêrno. O
seu mecanismo constitucional é rígido; necessário talvez
nas fases de transformal.ião histórica, como o foi nos Estados
Unidos. e talvez o tenha sido no Brasil, para consolidar a
obra republicana e realizar a Federação. Quando marchamos na democracia, quando fizemos uma revolução - que
1'oi uma real;ão democrática; quando adotamos o voto ~ecreto,
o sistema proporcionalisla; quando alcançamos essas con·quistas tutelares de um regime de opinião, voltar ao presi.dencialismo equivale a aniquilá-las.
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o SR. CARLOS REI" - Voltar, não; continuar. Seria voltar, tratando-se de parlamentarismo.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - A menos que'
V. Ex. julgue que a Ditadura é um regime presidencial.
Aliás, estou de accirdo com o nubre Deputado, porque dentro
do presidencialismo pod('m se execcer todas as óitaduras.
O SR. CARLOS REIS - As ditaduras aparecem para que os
Bolivar se rcve1(·rJ).
O SR. CUNHA VASCONr.ELOS - V. Ex. quer o parlamentarismo com a Federação '?
O SR. AGAl\fE:'\ON DE MAGALHÃES - É claro. Já é.
uma conquista. Sr há conquista brasileira, que não possa ser
proscrita - do que ninguem mais tem dúvidas - é a Federação.
Aproveito o aparte do ilustre colega, para fazer essa
demonstração, porque encerra argumento que ainda não surgiu contra o parlamentarismo.
Sr. Presidrnte, é também o fenômeno econômir.o queYCP.1 em apoio das Federaf;ões.
Li, há pouco, lima observação de escritor alemão, em
que dizia constituir o industrialismo, na Alemanha, fôrça
de coesão muito maior do que a exercida por Bismark.
A Alemanha confederada, com seus inlereses dinásticos
de príncipes em cada Estado, depois da guerra, aparece mais
una, mais solidarizada. Por qUI3? Por causa do interesse
econômico. Nos Estados Unidos, com a autonomia ampla
conquistada através de vida secular, qual o Presidente que,
trinta ou quarenta anos antes, naquela República, poderia
exercer os pll';.l's ;:odere~ de que Roosevelt está usando? É
o interesse eco::(";11ico que anula as preocupações política~,
são doze milhi"::'; r:~ homens sem emprêgo; e os Estadüs da
União Americana tiveram de abrir mão de suas prerz-ogativas
políticas, no intel'f'sse da economia nacional.
O S:l. CAnI.Oi> !lEI" - Até hoje, no Bra5il, não tivemos
nenhum Gov(~rI'(J (-"conbmicú; quando muito, tivemos, apenas,
Governos de .. t:·llC~" financeiros ...
O SR. Mop..\IS /~:-;DRADE O fato apontarlo pelo nobre
orador moslra q~:f" mr~mo no regime presidencialista, podem ser tomacl;l" todas as medidas IH"áticas necessárias ao
reerguimento fillrl!:rl'iI'o do país.
O SR. Ar.A:\i E:'\ON DE M:\GALH.~ES - Póde, mas rompendo as bal'l'(~il':l" da Rl'p:ll'ação dos poderes.
O SR. l\10flA1S .\:-;DnADE - A prova em contrário é que
o Sr. Il005C\",·it
está realizando.
O SR. AGA:\! E:'\ON DE :\l:\GALHJ\ES - Defrndo um regime de fL'êios, ('[fi que haja gal'antías permanentes.
O SR. 1\f"IUIS A:-:DRADE - Lá, não há didatura; há, apenas, poderes exc,'pc iouais.
O SR. AG.'.:\II·::\"O:'l" DE MAGALlEES - H,l rlilanllra, s6
há nm poder -- () de ltoosevelt. O Legislativo abdicou de
suas funçõe'l, <1(' lC'gando-a:;.
O SR. 1\[01U15 ANDj' 'r)E - V. Ex., que é grande jurista e notável conhecedOl' da História, sabe perfeitamente que
a nocão de dltadnr·a Rurgiu em Roma. a mais intransigente
de todas as Repúblicas, para o efeito de corrigir, nos mo-
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mentos precisos, a liberdade popular e dar ao poder as necessárias medidas para a salvação pública.
O ,sR. AGAMENON DE MAGALHÃES - V. Ex. faz a
apologia das ditaduras; eu as combato.
O SR. MORAIS ANDRADE - Não faco apologia tal.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - 8ó aceito a ditadura como regime de transição.
O SR. MORAIS ANDRADE - Faço notar, apenas, que não
há demócracia alguma que, em certas ocasiões, em momentos excepcionais, para a salvação pública, não tenha lançado mão do caso extraordinário e especial da ditadura;
assim foi na Grécia, assim foi em Roma.
O SR. AGkMENON DE MAGALHÃES - Admito as ditaduras como elemento de transição; mas regime em que seja
possível a ditadura dentro de sua organização eu não o
aceito.
O SR. MORAIS ANDRADF. Não' Tiã regime algum, onde
de vez em quando, a ditadura não seja necessária.
O SR. AGAMEN()N DE MAGALHÃES - Nesse regime, a
tendência dos governos é para o maior arbítrio, para a;
maior soma de poderes e, desde que uma Constituição lhe
assegure poderes discricionários, estará a cada passo deles
investido.
O SR. MORAIS A~Dl\ADl!: - O que se torna preciso é regulamentar de tal maneira êsses poderes excepcionais que
não haja po~sibilidade de cairmos novareente nalluilo de
que nos salvamos no regime anterior: quatriênios inteirinbos, em estado de sítio, anos e anos seguidos, sob regime
anormal ...
O SR. AGAMENON DE MAGALlUES - V. Ex. está ferindo uma tese, que hoje se debate, sObre "o direito de necessidade", que a Alemanha inscreveu no art. 48 de sua Constituição. E' o direito Que Hitler exercer atualmente. Não
darei meu voto para que, na Constituição Brasileira, se
arme o Executivo de faculdades opressoras.
O SR. MORAIS ANDRADE - Eu quero vêr V. Ex. votando o estado de sítio .••
O SR. CARLOS REIS - Sob o estado de sítio, a imprensa é que, sobretudo, não tem liberdade. Os jornalistas sãs
os mais perseguidos.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - É preciso conhecer o meio, as condições em que os homens vão exercer o
poder, traçando-lhes a órbita de ação.
E' mais um argumento a favor do parlamentarismo,
em que êsse poder excepcional, êsse poder extraordinário
se desenvolve, sob o contrOle do Parlamento, órgão vigilante da opini&.o e dos interesses nacionais. O que acho temerário é confiar-se o poder a um só homem, seja ê!e um Napoleão, um Bismark ou ou Cromwell ...
O SR. EVALDO POSSOLO - E mesmo que o seja.
O SR. CARLOS REIS - Se não existir a ditadura, essas
figuras não se podem revelar:. Sem o sistema, não pode haver" homem.
VOLUME II
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O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Confiar-se o poder, rp-pito, como meio de salvação, a um Messias, é sempre
temerário.
Quando atingirmos a uma decomposição social, em que
os regimes não sejam possíveis, então, esperemos pelos
Messias.
Sr. Presidente, o:> fatores econÔmicos, até pouco tempo, estiveram dissociados do fatdr puiftico. Em 1913, ainda
havia, nesse sentido, uma corrente de juristas na França. E
á êsse propósito, Charles Ristz conta, na introdução aos
"Anais de Direií.o e das Ciências Sociais", que, saltando em
Pa.ris, foi recebido por um colega da Faculdade de Direito
e êste o interpelára: "Ainda sois economista? Cuidado; temos todos os economistas sob reserva". Isto, em 1913. Era
o estado n~utl'o do laissez {a ire, laisse't passer; dos indivíduos atuando e agindo sem nenhuma restrição ás suas atividades. Mas a contradição dessa diretiva com a realidade,
desde logo se manifestou. E êsse Estado liberal tornou-se
protecionista, tornou-se Estado do trust, tornou-se Estado
financiador dos bancos, porque o seu amparo, era, a pouco e
pouco, solicitado por essas forças poderosas da organização
burguêsa.
.
O SR. EVALDO POSSOLO - É a força do regime individualista econÔmico.
O SR. CARLOS REIS Essas mutaçées são naturais em
todas as organizações.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - ~sse fato é de
uma evidência que ninguem pode contestar. Se assim é, como
vou votar um regime, uma organização constitucional, em que
a Nação brasileira confie a um s6 homem, que é o Presidente da República, com os seus ministros e secretários il'responsãveis, a direção não s6 política, mas social e econômica
do país?
O SR. CARDOSO MELO NETO - Isso pode ser outro regime
ou uma deturpação do presidencial.
O SR. CARLOS REIS Não é caracteristicamente do regíme.
O SR. AGA.MENON DE MAGALHÃES - Mas foi assim
no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos.
O SR. CARLOS REIS - Será fazer com que, no regirne presidencial, haja um astro de papelão rodeado de satélites inválidos.
O SR. CARDOSO MELO NETO - V. Ex. não deve tomar
para base de sua argumentação um regime falseado. Discuta
com aquilo que deve ser, e não com aquilo que acha que foi
o regime presidencial.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - Tem razão neste ponto o
nobre orador. Na Assembléia de Filadélfia se discutia muito a questão. Ficou resolvido que o Poder Executivo de-via
ser entregue a um só homem, para que as soluções fossem
mais enérgicas e rápidas.
O SR. AGA!MENON DE MAGALHÃES - Lã também sõ
defendeu a monaNuia.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - A monarquia?
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Pois não.
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o SR. CUNHA VASCONCELOS - Refiro-me á República.
Quando se debateu, lá, a Constituição americana, ficou assentado, entre os constitucionalistas de Filadélfia, que o Executivo fosse entregue a um só homem, e não a um colégio.
O SR. AGAMENON DE MAGALH.\.ES - Então era a
ditadura.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - Ditadura, não; porque há
limitação de poderes. Todos os poderes na América do Norte
são limitados. Não há um só que não o seja.
O SR. AGAJMENON DE MAGALHÃES - Sr. Presidente, o
regime presidencial - e respondo ao aparte do nobre Deputado por São Paulo - não foi praticado entre nós. Entrou
em desuso no Brasil.
O SR. MORAIS ANDRADE - Desuso, não; abuso.
O SR. AGAMENON DE MASALHÁES - Pergunto: apesar
disso V. Ex. ainda deseja tentar uma experiência, e pretende nela insistir?
O SR. CARDOSO MELO NETO - Não sejamos apenas doutrinários. V. Ex. deveria procurar um regime, s~m preocupação de nome e doutrina, aplicável á realidade brasileira; quer dizer, tirar do presidencialismo e do parlamentarismo aquilo que nos servisse a nós no Brasil, pela experiência que já temos. Adotemos um sistema, sem preocupação
de rotulá-lo.
O SR. AGA..l\{ENON DE MAGALHÃES - V. Ex., portanto,
corrobora o meu argumento. Se é preciso organizar um sis~ema que não seja presidencialista,
nem parlamentarista,
um regime eclético, V. Ex. proclama comigo que a nação
brasileira não pode insistir num regime que ela condenou,
ou não realizou em 40 anos de vida republicana.
O SR. CARDOSO MELO NETO - "Distingo".
O SR. CARLOS REIS - O orador chama de parlamentarismo corrigido. Eu chamo de presidencialismo limitado.
O SR. PRESIDENTE - Está finda a hora do expediente.
O nobre orador poderá continuar em explicação pessoal, na
ordem do dia.
O SR. AGAMENON DE :MAGALHÃES - Obrigado a
V. Ex., mas vou concluir.
A minha tese está demonstrada. Quís provar á Assembléia, com os argumentos expendidos, que, dada a situação
econômica do mundo, de transformaçii.o constante, o regime
dútil, o instrumento capaz de direção e comando das forças
sociais, é no Brasil o parlamentarismo. (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador é cumprimentado e abraçado.)

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao expediente.
Vai-se passar á ordem do dia. (Pausa.)
Comparecem mais os Srs.: Cunha Melo, Mário Chermont, Joaquim Magalhães, Agenor Monte, Hugo NéLpo!eão,
Pires Gaioso, José de Borba, Ferreira de Sousa, Odon Bezerra, Pereira Lira, Veloso Borges, Irineu Jofilly, Barreto
Campelo, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Arnaldo Bastos, Josá
Sá, Osório Borba, Sampaio Costa, Clemente Mariani, Arlinelo Leoni, Edgar Sanches, Manuel Novais, Paulo Filho,· Rui
Santiago, Leitão da Cunha, Raul Fernandes. César Tinoco.
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Alípio Costallat, Gwyer de Azevedo, Fábio Sodré, José Braz,
Adélio Maciel, Gabriel Passos, Valdomiro Mngalhles, Morais
Andrade, oZroastro Gouveia, ctncinato Hraga, Carlota Queiroz, Abreu Sodré, Morais Leme, José Honoratú, PUnio Tourinho, Acir Medeiros, Sebastião de Oliveira, Mílton Carvalho, Augusto Corsino, Rocha Fari~ Oliveira Passos, Nogueira Penido. (50).
Deixam de comparecer os Srs. : Alvaro Maia, Abel Chermont, Alberto Roselli, João Alberto, Antônio Machado, Prisco Paraiso, Carlos Lindenb~rg, Miguel Couto, Pereira Carneiro, Oscar Weinschenck, José Eduardo, Buarque Nazareth,
Melo Franco, Pandiá Calogerae, Simão da Cunha, João Beraldo Furtado de Menezes, Ribeiro Junqueira, Plínio Correia de Olíeira, José Carlos, Rodrigues Alves, Mário WhateIly, AIIneida Camargo, Idálio Sardenberg, Maurício Cardoso, Valter James Gosling, Pacheco e Silva, Gastão de Brito,
Pedro Rache, Oliveira. Castro. (30).
ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de Trabalho de Comissão, vou levantar a lelllo, dellauando para
amanhã, a mesma
ORDEM DO

na

Trabalho de Comissão.
Vém á Mesa as emendas de nrs. 82 a 9t.
Está sôbre a Mesa, pelo prazo de 20 dlu, para receber
eme~as de 1& discussão, o projecto de ConaUtulolo (/a- dia).
Levanta-se a sessão ás tiS horas e iO
nutos.

mi..

23- Sessão, em 12 de Dezembro de 1933
Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente, Pacheco de
Oliveira, {O Vice-Presidente, e Fernandes Tivora, 2" Secretario

1
As 14 boras, coxr:p8reeeram 08 Srs.:
Anlônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos,
Tomáz L6bo, Fernandes Távora, Clemenüno Lisboa. Valdemar Mola, Alvaro Maia, Mário Caiado, Cunba Melo, Luiz Tirelli, Alfredo da Mata, Leandro Pinheiro, Joaquim Magalbães, Costa Fernandes, Adolfo Soares, Rodrigues Moreira,
Godofredo Viana, Luiz Sueupira, Valdemar Falcão, Xavier
de Oliveira, Pontes Veira, José de Borba, K-erginaldo Cavalcanti, Martins Véra, Cdon Bezerra, Herectiano Zenaide.
Veloso Borges, Irineu Jof1'i1Y, Agamenon Magalh~es, Arruda
Falcão, Mário Domingues, Arruda camara, Arnaldo Bastos,
Alde Sampaio, Humberto Moura, Valente de Lima, Sampaio
Costa, Leandro Maciel. Augusto Leite, Rodrigues Dória.
Deodato Maia, J. J. Seabra, Magalhães Neto, Artur Nei...-a,
Edgar Sanches, Alfredo Masca~enhas, Leôncio Galrão, A.tila
Amaral, Homéro Pires, Gileno Amado, Aloisio Filbo, Francisco Rocha, Arnold Silva, Lauro Passos, Fernando de Abrt'u,
Jones Rocha, Henrique Dodsworlh, Sampaio Correia, Leitão
da Cunha, Nilo de Alvarenga, João Guimarães, Prado Kel1y,
Aoúrcio TÔrres, Soares Filho, LeIl8TUber Filho, Martins
Soares, Pedro Aleixo, Augusto de Lima, Mata Machado, Delfim Moreira, José Alkmim, Odilon Braga, Vieira Marques.
João Beraldo.
Clemente Medrado, Raul Sá, João Penido,
Furtado de Menezes, Cristiano Machado, Policarpo Viotti,
Daniel d~ Carvalho, Levinào Coelho, AIeixo Paraguassú,
Licurgo Leite, Celso Machado, CampOs do Amaral, Bueno
Brandão, Alcantara. Machado, TeotOnio Monteiro de Barros,
Rodrigues Alves, Barors Penteado., Mor&is Andrade, Vergueíro César, Henrique Bayma, Hfpólito do Rêgo, Guaraci
Silveira, José UIpiano, Abreu Sodré, Lacerda Werneck, Antônio CaveIo, José Honorato, Alfredo Pacbeco, Plínio Tourinho, Anlônio Jorge, Simões Lopes, Carlos Maximiliano,
Anes Dias, Frederico WolfenbuteU, João Simplício, Renato
Barbosa, Demétrio Xavier, Vitor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Assiz Brasil, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Ferreira Neto, Gilbert Gabeira,
Vasco Toledo, Valdemar Reikdal, Francisco Moura. Antônio
Penafort, João Vitáca, Alberto Surek, Edwald Possolo, Guilherme Plaster, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Mário Manhães, Sebastião de Olh·eira, Martins ~ Silva,
Milton Carvalho, Ricardo Machado, João Pinheiro, Horácio
Laf.er, Euvaldo Lodi, Teixeira Leite, Pinbeiro Lima, Abelsrdo Marinho. (143).
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o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimento de 143 81's. Deputados.
Está aberta a sessão.
O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário), procede á leitura
da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observaoões,
aprovada.
O Sr. Presidente -

Passa-se á leitura do expediente.

O Sr. Tomaz Lôbo (i" Secretário) declara que não há
expediente a ser lido.
O Sr. Presidente - O primeiro orador da sessão de hoje,
é o Sr. Deputado Odilon Braga, a quem dou a palavra.
O Sr. Odilon Braga - Sr. Presidente, ao vir á tribuna.
na hora do expediente, não tenho o propósito de acudir á
citação pessoal com que me distinguiu o nobre Deputado
.pela Baía, cujo nome declino com simpatia e admiração,
Sr. Homuo Pires ...
. O SR. HOMERO PIRES - Muito obrigado.
O SR. ODILON BRAGA - ... no prélio já agora ajuizado perante o plenário, que contendemos em derredor de
Aristóteles e do conceito da soberania.
Uma vez que a matéria foi julgada académica, pela
amavel primeira instancia da ban~ada da imprensa, só me
resta fazê-lo oportunamente, em explicação pessoal. Hoje,
meu fito é o de invocar a alta e honrosa atenção da Assembléia para assunto de muito mais palpitante interesse, por
sua imediata vinculação ás finalidades práticas dos nossos
trabalhos, que não poderão ser proveitosos e fecundos, se
·não forem precedidos de um estudo desapaixonado e conciencioso das origens profundas dos graves males polílir,os
que tanto nos afligiam e que desfecharam na crise de violência a que sua exasperação nos conduziu. (Muito bem.)
Por certo, Sr. Presidente, sem um prévio e seguro balanço de nossa movimentada e rica experiência republicana.
para o efeito de apurar as causas reais, as determinantes
verdadeiras das suas anomalias, dos seus tumultos, das suas
vicissitudes, como poderemos prevenir a fatalidade de uma
reincidência? Será sensato, de nossa parte, fazer correr
sObre êsse passado tão expressivo, como valioso conjunto
de ltções de coisas, a espessa cortina do esquecimento, para
ensaiarmos, como querem os nobre colegas partidários do
·parlamentarismo, uma nova fórma de govêrno? Ou mandará a sabedoria, muito pelo contrário, que o iluminemos,
mais intensamente do que nunca, e saiamos a percutir, ponto por ponto, o sistêma de 91, para, afinal, sabermos onde
residem as suas falhas, as suas omissões, os seus defeitos,
pelos quais se tenham insinuado as nossas mais lamentaveis
.deturpações polfticas?
Neste particular, em pleno acÔrdo com o nobre Deputado eleito por Pernambuco, Sr. Arruda Falcão, julgo indis.pensavel aquele inquerito "sÔbre as pl'áticas das Constitui.cões do Império e da República, destinado a assinalar os
vícios intrinsecos e as corrutelas com que a atividade política burlou os preceitos de ambas", inquerito que, ao ser
discutido o Regimento da Casa, S. Ex. defendeu com vivacidade e eloquência, em emenda qu~, todavia, não chegou
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a ser aprovada. Acho, apenas, que êsse inquerito não deve
ser aberto no seio da Comissão Constitucional e, sim, neste
plenário, para que nele deponham todos O!s senhores representantes da Nação. Que cada um traga ao conhecimento
comum os frutos, não tanto de suas locubl'ações doutrinárias ou de suas tendências ideol6gicas, mas principalmente,
os de sua observação pessoal e diréta, atinentes a todos os
assuntos ligados com aquele de magna importancia que aqui
nos congrega.
É, Sr. Presidente, o que venho fazer, do mesmo passo
desincunbindo-me do compromisso que assumi com o combativo e brilhante tribuno eleito por S. Paulo, Sr. Morais
Andrade. Antes de fazê-lo, todavia, seja-me permitido deixar claramente ressalvado, _ de urr.a vez por todas, que
tenho como primeiro dos mens deveres, no momento em que
a revolucão triunfante nos possibilita erigir uma nova ordem
constitucional, o da sinceridade mais franca, ainda que rude
e amarga.
No intuito de fazer-me digno da oportunidade excepcional em que a vitória revoluci6naria me colocou, de
achar-me dentro de uma Assembléia Constituinte, na qual
vejo reunidos os mais legUimos, autorizados e ilustres representantes de todo o povo de minha pátria, para a missão
entre todas insigne, para a missão mais honrosa que se
póde conceber ao homem público, qual seja a de lançar, pela
votação da norma política fundamental, as bases estaveis
do futuro de 6ua terra e de sua gente - no intuito de mostrar-me digno dêsse incompaI"avel privilegio, assumi comigo mesmo o propósito de seI" sempre sincero e veraz nas
minhas atitudes e nas minhas afirmações, sem atender ás
conveniências que, de ordinát'io, tanto nos tolhem o cumprimento dos deveI"es morais. Sem recriminar quem quer
que seja, abstraindo-me paI" inteiro das pessoas, s6mente
desejo focalizar fatos, pI"áticas, I"ealidades ou, mais compI"eensivamente, as anomálias da nossa vida política, e fazê-lo na sua plena nudez objétiva.
Das minhas palavras de hoje, assim como da» de ontem,
assim como das de sempre, enquanto duraI" esta Assembléia, não se há de infeI"ir- que eu condene, pI"eferencialmente, a êsse Oll áquele homem público, porque, em veI"dade, eu os absolvo todos, a começar de mim pr6prio, por
entender que todos fomos prisioneiros de uma ordem de
coisas que nasceu, talvez, acidentalmente e paI" fôrça de
circunstancias inelutáveis, mas cujo desenvolvimento espontaneo, parece obediente á vis irresistivel de certas oeoformações patologicas.
O certo, 81'. Presidente, é que foi essa neo-formação
mórbida, engendrada á margem da Constituição de 1891, que
nos levou á Revolução de 1930.
O Sr. Arruda Falcão, no discurso a que ainda há pouco
aludí, dirigiu-nos, aos da bancada mineira que aparteávamos
8. Ex., as seguintes interrogações ;
"Os Deputados que aqui estão a exaltar e a
justificar a Constituição que derI"ogamos, por que
foram revolucionários?"
Vou, nesta parte, responder a 8. Ex.
O SR. ARRUDA FALcÃo - Não me dirigi á bancada mineira, mas a todos os 81'S. Constituintes.

-

216-

O SR. ODILON BRAGA - O nobre colega dirigiu-se, de
preferência, á bancaáa mineira, no momento em que dali
aparteavam S. Ex.
Respondo ao nobre Deputado eleito por Pernambuco.
Ao participar da campanha política e das conspirações
de que resultou a Revolução de 1930, admirável movimento
de insurreição verdadeiramente nacional, pelo dilatado alcance de seu,\, objetivos e pela rapidez, impetuosidade e profundidade da sua propagação, o ideal, Sr. Presidente V. Ex. o sabe melhor do que ninguem - o ideal que desfraldávamos, ideal que s6 por si representava todo um programa revolucionário, que só por isso não chegou a ser compromissado, idl:al que desde logo conquistou os aplausos gerais e, mais tarde, desarmou pelo espfrito as formidáveis
forças de reação com que conlava o Govêrno constitufdo foi precisamente êsse: o de se reintegrar a nação na plenitude e na eficácia dos privilégios e franquias democráticas
que a Constituição de 91 lhe assegurava. (Muito bem.)
Rebusquem-se os anais parlamentares e os arquivos da
imprensa; releiam-se as declaracões e OS discursos dos elementos que mais de contínuo agilavam para a nação aR fiamulas da rebeldia de libertação democrática e claro, insofismável, se há de deparar com êsse sentido categórico de nossos melhores ímpetos, de nossas mais veementes aspirações.
~se, Sr. Presidente, era o nosso ideal, essa a bandeira
que desfraldávamos, porque a Constituição praticamente não
existia. ou existia tão sómente para, com a luzente couraça
sob que blindara as prerrogativas democráticas da nação,
proteger os que. usurpando-as pela posse i1fcila do formidável instrum~ntal do poder, queriam manter, embora escravizada, na ilusão de uma nobre vida republicana.
Por isso, Sr. Presidente, os que mais se opunham ã sua
reforma, reforma necessária. aconselhada por uma experiência já de si decisiva, eram precisamente aqueles para os
quais ela antes deveria ser um complexo incômodo de limitacpes do que um se801'0 pôsto de exploracão oligárquica; e
se l.l"lla vez foi reformada, foi-o em momento julgado oportuno, para refôrço das suturas por onde ainda se temia que
se insinuasse a energia regeneradora das reivindicações populares.
O SR. LENGRUBER FILHO - Como aconteceu no caso da
intervenção no Estado do Rio de Janeiro ..•
O SR. JOÃo BBRALDO - O orador quer dizer que a Coostituicão, em vez de reformada, foi deformada •••
O SR. ODILON BRAGA - ~sse. Sr. Presidente, era o
nosso ideal, essa a nossa bandeira, porque, em verdade, o
sistema constitucional de 91 se achava invertido nos princIpias essenciais de sua mecanica.
O SR. ARRUDA FALCÃo - A melhor prova de que a Constituicão de 9f se achava em execução, fielmente, é qua nós
teremos de reformá-la ...
O SR. ODILON BRAGA - Estou, exatamente, negando
isso. Estou afirmando que a revolução não trouxe o plano
de reforma das bases organicas da Constituição. Se V. Ex.
tiver bastant<) pacidncia para ouvir o meu discurso até final,
compreenderá que a minha t~se é precisamente esta.
O SR. ARRUDA FALcÃo - Prometo acompanhar o discurso de V. Ex. com a maior atenção.
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·0 SR. ODILON BRAGA - Dizia eu, Sr. Presidente, que
,a Constituição estava invertida nos princípios essenciais de
sua mecanica e o estava, de fato. Os freios e contrapesos
cuidadosamente previstos para assegurar o rendimento democrático do sistema não funcionavam, ou funcionavam ás
avessas.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Mesmo porque são ilusópios até na Constituição americana.
O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. está adiantando de
mais. Na Constituição amel'icana, êsses freios têm funcio'nado regularmente.
O SR. FERNANDO D~ ABREU - Hei-de oportunamente me
valer da tribuna, para demonstrar o contrário, com uma alta
'autoridade - a de Wilson.
O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. quer demonstrá-lo
apenas com uma autol'idade. Estou cedo, pOl'ém. de que o
nobre Deputado, Sr. Leví Ca.n.eiro, poderia fazê-lo com uma
centena de autores... (HiUlridade.)
O SR. FERNANDO DE ABREU - Eu o faca com um só,
'porque sou homem pobre de livros, mas que lê bem aqueles
que possue. Talvez não seja o único.
O SR. ODILON BRAGA - Vou me referir, dentro em
,bréve, ao autor a que V. Ex. se arrima - autor, aliás, da
predileção dos cambativos partidários do parlamentarismo
neste recinto. Citarei, a seu momento, a palavra de Wílson,
para demonstrar que a hipertrofia do Executivo não é ine'rente ao sistema presidencialista. V. Ex. queira também
esperar, e terá essa Õemonstração.
O SR. FERNANDO DE .ABREU - Com todo prazer.
O SR. ODILON BRAGA - Voltando ao PlJnto em que
me achava, acentuarei que os freios e contrapesos maneja'dos para impedir a concentração do poder - concentração
em todos os tempos julgada preparatória dos peores despotismos, no Brasil, por seu funcionamento invertido - produziram, mais do que em qualquer outro país, essa hiper.trofia.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Essa inversão funda-se na
psicologia humana.
O SR. ODILON BRAGA - Vou demonstrar ao caro e
'distínf.rl colega que me honra com a sua atenção - El nesse
ponto em desacõrdo com o ilustre Deputado, Sr. Morais Andrade - vou demonstrar que tal inversão proveio da política dos governadores.
O SR. FERNANDO DB: .ABREU - A política dos governadores baseava-se no personalismo.
O SR. ODILON BRAGA - Pretendo, oportunamente,
desdobrar oerante a Assembléia a técnica de funcionamento
dessa política dos governadores, e o nobre Deputado verá
que não é só a do personalismo.
O certo, porém, ~r. Presidente, é que, com a inversão
do sistema, tivemos, no Brasil, êsse gravíssimo fenômeno a
que se convencionou chamar "hipertrofia do Poder Executivo"•
O SR. FERNANDO DE ABREU - Ou, melhor, irresponsabilidade.
O SR. ODILON BRAGA - Vou, portanto, examinar o
fato, encará-lo pelos seus variados aspectos, desmontá-lo,
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tanto quanto isso me seja possível, porque julgo que o assunto não é de somenos importancia; considero-o, antes,
essencial, aquele que mais legitimamente merece a atenção
dos Srs. representantes do país.
O nobre Deputado Sr. Morais Andrade apenas considerou o fenOmeno em si ...
O SR. MORAIS ANDRADE - Procurei as suas causas ..•
O SR. ODILON BRAGA procurou constatar a
sua existência •.•
O SR. MORAIS ANDRADE e apo:ltei-as â Assembléia.
O SR. ODILON BRAGA - ... limitando-se, todavia, a
indicar as causas, que eu, - data venia dos senhores médicos com assento nesta Assembléia, - chamarei de sintomátieas.
O SR. MORAIS ANDRADE - Profundas. Causas eficientes da deturpação.
O SR. ODILON BRAGA - Em que eonsistia, Srs., a
hipertrofia do Poder Executivo? Consistia na absorção, pelo
Poder Executivo Federal, ou, mais dirétamente, pelo Presidente da República, das funções políticas dos executivos
estaduais e do Legislativo e do Judiciário Federais.
Queiram os nobres colegas reparar que me rM:ro á
absorção das funções políticas que a Constituição havia atribuido a êsses diferentes órgãos, a que fiz alusão.
É claro que s6 me refiro áquelas funções polfticas legitimamente constitucionais.
Ass~m, em relação aos governos estaduais, Quem examina a técnica da Constituição e, sobretudo, do regime federativo, não pode fugir a essa convieção de que os constituintes de 91, ao instituirem no B:-asil o regime federativo,
não tiveram apenas em mira operar uma larga fragmentação dos serviços, uma simples descentralização administrativa.
O grande republicano Campos Sales, desde os seus dIscursos da propaganda e depois, em notabilíssima oração,
pronunciada na Constituinte de 91, salientou a imporlancia
da divisãG da soberania nacional, afim de que duas sobera~
nias paralelas fossem observadas no desdobramento das
nossas atividades polfticas:. Campos Sales, em debate com
outra preclara figura da Constituinte Republicana, que foi
José Rigino, defensor de teoria oposta, da impossibilidade
da divisão da soberania, Campos Sales adotou o ponto de
vista de alguns doutrinadores do Direito Constitucional
americano para acentuar a necessidade de uma dupla soberania no Brasil, para que uma delas pudesse compensar a
outra •
.A finalidade visada pela Constituição, pois, era com...
pensar o poder central com os poderes estaduais. Para isso.
a Constituição atribuiu aos Estado relevantes funções políticas, funções estas que deveriam determinar necessáriamente a limitação das faculdades políticas do Govêrno
Federal.
O SR. FERNANDO DE ABREU - V. Ex. bem sabe como
foi iludidoêsse propósito dos constituintes de 91, com as
alianças dos grandes Estados.
O SR. ODILON BRAGA - Vou demonstrar a V. Ex.
que não se· trata propriamente das alianças dos Estados;
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trata-se de outros fenômenos aos quais chegarei dentre em
bréve, porque trouxe o meu discurso devidamente ordenado, '"
O SR. FERNANDO DE ABREU - Servido pela sua brilhante inteligência.
O SR. ODILON BRAGA - E fazendo-o, eu o fiz aliás
como prova de def~rência para com a ilustre Assembléia,
que teria de honrar-me COm a sua desvanecedora atenção e
tendo na mais alta conta os preciosos momentos que dentro
dela estamos vivendo.
Pois bem, na prática, em virtude da hipertrofia do Pvder Executivo, desapareceu a soberania dos Estados, isto é,
desapareceram, praticamente, as funções políticas pela ConstitUição atribuidas aos Estados.
O mesmo fenômeno de absorção se verificou no tocante
ao Poder Legislativo.
O Poder Legislativo tem como função primacial, sem
dúvida, a da elaboração da regra geral, da lei considerada no
seu aspecto que diremos substantivo. Como elemento de c.>ntenção, porém, do Pode.r Executivo, dentro do sistema da
Constituicão de 91, a sua relevantíssima função política era
de controle efetivo dos atos, das atividades do Govêrno.
O SR. MORAIS ANDRADE - Se V. Ex. me permite um
apar-te, lembrarei ao nobre orador que era justamente por
intermédio do Poder Legislativo, ou seja, das representações
estaduais no Congresso Nacional, que, na sistemática da ConstitUição ce 91, se exercitava melhor o controte do Govêrno
Federal pelos Estados. Era pelas representações políticas nO
Congresso que os Estados particularmente tornavam efetiva
a sua autonomia política dentro do sistema.
O SR. ODILON BRAGA - Sou muito grato a V. Ex.
por essa oportuna e esclarecida colaboração que me presta.
Em verdade, o sistema assim devia funcionar •..•
O SR. MORAIS ANDRAPE - Perfeitamente.
O SR. ODILON BRAGA - ... e, se não fora a política.
dos Governadores, assim teria funcionado.
O SR. MORAIS ANDRADE - Se não fo~a o abuso dessa
política, assim teria funcionado. Isso é o que V. Ex. devia.
dizer.
O SR. ODILON BRAGA - Mas, Sr. Presidente, a função
do Congresso, tal qual disse, era, também, de controZe do Govêrno Federal. Mas contrule por que meio? Pela lei de ordenação administrativa, particularmente pela lei orçamentária.
Ao Congresso incumbia a supervigilancia das necessidades
públicas, porque a éle estava afeta a legislação orçamentária
e essa outra a que chamei de "ordenação administrativa".
Nas vésperas da l'P:volução de 1930, entretanto, o espetáculo a que assistíamos era inteiramente diverso. O Congresso, em verdade, estava restrito ás funções de mera chancelaria da vontade dos Presidentes da República. (Muito
bem.)
O SR . FÁBIO SODRÉ - V. Ex. diz que o Congresso era
mera chancela dos Presidentes da República. Existiria razão
para isso. Precisamente, o que V. Ex. devia fazer era deciarar qual a razão, de fato, que determinou essa situação.
O SR. FERNANDO DE MEU - É que os Deputados eram
nomeados pelos Presidentes.
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O SR. ODILON BRAGA - Di"lo-ei oportunamente. Não
tenha dúvida o nobre colega fluminense, porque me acho na
tribuna justamente para isso. Por enquanto, estou procurando identificar o fenômeno, os seus variados aspectos, para, depois, entrar nas causas que o determinaram.
O fenômeno era êsse da absorção das funções políticas
ou das mais relevantes funções constitucionais dos outros poderes pelo Presidente da República.
O SR. POLICARPO VIOT'l'1 - V. Ex. declarou: una véspera da Revolução de 3D; c eu afirmo: "de longa data".
O SR. ODILON BRAGA - O depoimento de V. Ex. é
altamente valioso e com prazer' o registro.
Veja:rr.os agora.. 81'. Presidente, como se processou a
absorção das funções polfticas atribuidas ao Poder Judiciário.
Disse ainda há pouco, em entrevista divulgada pela imprensa. que levava li conta do Poder Judiciário cerca de
50 % da responsabilidade pelo frarAlSSO da Constituição de 91Fui levado a assim pensar, Sr. Presidente, porque, do
estudo que tenho feito dessa matéria, do retrospécto histórico· a que me abalancei, sobreveiu-me a convicção de que o
nosso Poder Judiciário não se compenetrou a tempo das importantíssimas atribuições políticas que a Constituição lhe
concedia.
Não quero examinar, Senhores, as razões ou as causas
ocultàs dêsse fenOmeno. Prefiro - e o tenho mesmo feito
mais de uma vez - considerá.lo resultante do fato de baver
a República. respeitado em sua quasi totalidaüe a composição do Poder Judiciário que lbe ]egára a monarquia. Os
juízps dos primeiros tempos da RepóbUca foram, na sua
grande maioria, os juízes dos últimos tempos do Império.
A República quis respeita ros direitos adquiridos e, principalmente. os direitos ligados ai garantia dos senhores magistrados; de modo que, tendo havido profunda mudança nas
intenções e no alcance das tunçlSes constUtucionais, essa mudança só tardiamente filtrou-se através da conciência dos
senhores magistrados, cujto mentalidade se achava conformada pelas prátieas Judiciárias do Império.
O SR. CARLos RZI8 - Faltou, Justamente, cereal' de
maiores garantias a magistratura; e a sorte dos magistrados
ficou eon1'iada ao arbítrio dos governadores dos Estados.
O SR. ODILON BRAGA - Nlo me retiro tanto - queira
o Dobre colega perdoar-me - ao Poder Judiciário dos Estados: retiro-me, antes, ao Poder Judiciário Federal •••
O 8.". FBRNANDO DS ABRsu - Psicológicamente, eram
Idênticos. As causas eram as mesmas. Atuavam do mesmo
modo.
O SR. Onn.ON BRAGA - ••• que era um dos poderes
fundamentais da Rep~b]jca. E tão considerával relevancia
lhe assinalava Campos Sales, que se apressou em antecipar
a sua organização, descobrindo, com êsse ato, o flanco ás
mais sérias e graves impugnações dentro da Assembléia
Constituinte.
O certo, porém, é que só mais tarde, quando para o Tribunal entrou Pedro Lessa, com a sua arejada mentalidade
de "out sídeT", de homem acostumado á livre análise dos
fenÔmenos e das doutrinas ventiladas nos prélios da advo·
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cacia e nas composições catedráticas, foi que o Tribunal,
sob o domínio de sua fulgente "leadf'rança", começou a mu-:
dar de rota e a exercer, realmente, no sistema republicano,
aquela soberba incumhência que a Constituição lhe facultara.
Foi então que se criou essa luminosa doutrina brasileira do
"habeas-corpus" ...
O SR. LENGRUBER FILHO - Que a reforma de 1926 garroteou.
O SR. ODILON BRAGA - ... glória do pensamento jurídico brasileiro, procurando, pela distencão de um recurso
que, ao aparecer, era de escasSo raio de a((ão, os remédios.
aflitivamente reclamados para atender ás ilegalidades e aos
abusos de poder que proliferavam por todo o território da
República.
Por isso mesmo, Senhorec;, os que detinham o comando
das forças políticas se apressaram em operar uma reforma
constitucional, visando subtraír ao Poder Judiciário aqueles
assuntos que mais lhe deveriam estar afetos.
O SR. FERNANDO DE ABREU - V. Ex. não ignora que a
jurisprudência tem variado, conforme os juízes componentes das respectivas COrtes. ~sse fenOmeno se verifica até na
América do Norte; de modo que um homem extraordinário,
como Pedro Lessa, tendo sido, embora, o pálio protetor dos
dispositivos constitucionais, não conseguiu assegurar os
meios necessários para estabilizar e garantir a letra expressa da Constituição.
O SR. ODILON BRAGA - Não há dúvida, Senhores,
que o recurso do "habeas-corpus", em virtude da excepcioDal aceleração do sp-u ritmo, poderia, em certos casos, prejudicar importantes interesses, não somente individuais, como
até coletivos. Mas o que é inegável, por igual, é que, ao se
operar a reforma constitucional, só se ~ensou em restringir o uso do "habeas-corpus", mas não se cogitou de criar
outro recurso mais eficiente, que viesse, sem os seus inconvenientes, abroquelar o cidadão, contra os abusos e ilegalidades que o torturavam.
O SR. ALOiSIO FILHO - Esta foi a grande falha da reforma de 1926: Não devemos acusá-la tanto por ter restringido o "habeas-corpus", mas, sim, por tê-Io restringido,
sem lhe criar sucedaneo.
O SR. ODILON BRAGA - Aliás, o distinto eolega que
me aparteia, se estivesse nesta Casa, em dias passados da
República velha, saberia que o orador que neste momento
ocupa a tribuna teve oportunidade de sustentar, precisamente, o que se diz no aparte com que é honrado.
O SR. ALoiSIO FILHO - Sei que o assunto foi bem ""ersado, aqui.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Mas nem o Govêrno, nem a
Camara o tomaram na devida consideração.
O SR. ODILON BRAGA - O fenOmeno, - hipertrofia
do executivo - ao que me parece, está convenientemente
definido. ~le consistia, conforme acentuei, nessa absorpção
pelo Executivo Federal, das funções assinaladamente políticas dos poderes estaduais ..•
O SR. FERNANDO DE ABREU - Pelo exercício da fOrça.
É preciso que se note.
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O SR. ODILON BRAGA - ... do Legislativo e do Judiciário federais.
O SR. CARLOS REIS - Do Judiciário, diz bem V. Ex.,
porque as sentenças dos juízes não eram respeitadas pelos
executivos dos Estados.
O SR. FERNANDO DE ABREU - As resoluções dos tribunais, sem o auxílio da fôrca, de nada valem.
O SR. ODILON BRAGA - Mas, Sr. Presidente, si êsse
era o fenômeno, para procedermos com método, lucidamente, cumpre-nos agora apurar se êle, como têm sustentado os brilhantes defensores do parlamentarismo, aos
quais tenho eu, seguidamente, opõsto os embargos dos meus
apartes, é inherente ao sistema presidencialista.
O SR. FERNANDO DE ABREU - É inherente ao exercício
exclusivo do poder.
O SR. ODILON BRAGA - S6 encontro um meio para
chegar a uma conclusão útil: é ir examinar a experiência
norte-americana, terra de origem do presidencialismo.
O SR. FÁBIO SODRÉ - Parece-me que há duas questões
no ponto que V. Ex. frisa: uma delas é saber se êsse fenômeno político da ditadura, da absorção dos poderes pelo
Presidente da República, é uma consequência do presidencialismo; a outra, é saber se será uma consequência do presidencialismo brasileiro, isto é, da Constituição de 24 de
Fevereiro, que não é igual á Constituicão americana nem
ás demais constituições presidencialistas sul-americanas.
O SR. ODILON BR..-\GA - V. Ex. tem toda a razão e
eu vou demonstrar igualmentt:, a segunda parte do ponto
"que o nobre colega fere neste momento. A primeira parte
consiste em se apurar se êle se observa na América do
Norte, - pátria de origem do presidencialismo. Quanto ás
diferenças que realmente existem entre as duas Constituições não são tão profundas ...
O SR . FÁBIO SODRÉ - Parece-me, a mim, que são profundissimas, enormes.
O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. espanta-me porque
sempre tenho ouvido dizer o contrário; sempre tenho ouvido dizer que a Constituição de 91 é uma c6pia servíl d&.
americana.
O SR . FÁBIO SODRÉ - Copiou o mecanismo do govêrno.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Sobretudo há uma grande
diferença: a índole da raça, do povo.
O SR. ODILON BRAGA - A índole do povo já é coiea
diversa.
O SR. CARLOS REIS - Creio que a Constituição americana serviu de modêlo á Constituicão brasileira; esta, porém, não é c6pia.
O SR. FABIO SODRÉ - A questão da autonomia dos Estados é fundamental no presidencialismo. O mecanismo do
govêrno - Executivo, Legislativo e Judiciário - foi exatamente copiado pela Constituição de 91. Apenas a parte fundamental - autonomia dos Estados - é que não foi copiada. Parece que aí reside a diferença principal entre I)
nossa e a Constituição Americana.
O SR. ODILON BRAGA - Não reside aí tal diferença e
não será difícil demonstrá-lo a V. Ex .•
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Há, realmente, uma diferença liensfvel entre a Constide 91 e a de ~'iladélfía, de 1787, com as suas emendas
posteriores. A diferença, a meu vêr, principal, está ligada
a uma circunstancia, que tem passado despercebida aos que
examinam sllllerficialmente o assunto. Lendo os notabilíssimos discursos da propaganda republicana, pronunciados pelo Sr. Campos Sales, tive oportunidade de verificar
que, na Assembléia Provincial de S. Paulo, êle chamav&. a
atenção de Sé.US pares para o fato das autoridades serem de
nomeação do Poder Executivo, quando, pelo sistem3 americano, elas, antes, deveriam ser, pelo menos aquelas de mais
alta categoria, designadas por eleição. A meu vêr, êste
ponto tem passado sem a precisa notação. No sistema americano, o poder de nomear, - dos diferentes executivos,
assim do executivo federal e principalmente dos executivos
estaduais, - é um poder limitado, porque os cargos ou as
funções, cuja atividade tem maior repercussão na vida administrativa são designadas por via eleitoral.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Até mesmo os juises.
O sn. ODILON BRAGA - Neste ponto a nossa Constituição se separou fundamentalmente da americana.
O SR. CAIl;-.lEJnO úE REZENDE - Entre a composição do
poder executívo roos Estados da União Americana e a composição dele nos Est.ado:> do Brasil, há diferença sensível.
Lá, os sec!'elál'ios de Estado são eleitos pelas nrnas com o
Governador ou são nomeados por um ou por ambos os ramo:;
do orgão legislativo estadual. Lá, existe o govêrno colegiado em grande numero de Estados.
O SR. ODILON BRAGA - A autorizada opinião do nobre Deputado eleito por l\línas, Sr. Carneiro de Rezende,
esclarece perfeitamente o assunto que estou explanando.
Essa é a distin~ão fundamental entre as duas constituições. Quanto ao mais, há diferenças não pequenas, mas ~ão
diferenças unicamente de adaptação.
O SR. FÁBIO SODRÉ - Perdão. A diferença, quanto á
auto!lomia dos Estados, é quasi completa. Lá os Estados
legislam sôbre direito civil.
O SR. ODILON BRAGA - O meu nobre colega há de
reparar que essa diferença atinente á legislação civil é de
Ilenbuma repercussão no campo propriamente político, que
é o que nos está interessando agora.
O SR. FÁBIO SODRÉ - Nos Estados Unidos, a não !'er
ultimamente, não havia serviços federais nos Estados, ;:;enão
insignificantes. Indústria, comércio, estradas de ferro, telégrafo, tudo isso era estadual. O Govêrno Federal não tinha
direito de nomear empregados a granél pelo pais intl1iro.
O SR. ODILON BRAGA - O que está passando despercebido a V. Ex., é que essa organização, a que se refere,
é coisa do passado, porque hoje na União americana o fenô.·
meno que se observa é precisamente o contrário.
O Sn. FÁBIO SODRÉ - Apenas neste momento.
O SIl. LEVí CARNEIRO - Mas, ao tempo de se votar a
Constituição, a diferença era aquela.
O SR. ODILON BRAGA - Não impórta que, em 91, a
diferença fosse aquela.
O SR. LEVÍ CARNEIRO - Importa muito, porque comprova que não houve cópia.
tui~ão
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O SR. ODILON BRAGA - Neste ponto, não há dúvida
alguma. Sou o primeiro a declarar e já o tenho feito muitas vezes: não houve cópia. Isso de se dizer que houve
cópia é fanLaUa e há pouco, aliás, já tivemos a palavra
autorizada do ilustre Sr. Carlos Maximiliano demonstrando
o conlrário.
O 8l1.. F ÁBro SOORÉ - Para demonstrar a pouca importancia do governo federal americano, em face dos Estados,
basta lembrar que o orçamento do mesmo gov{>rno, quando
se fez a Constituição de Fiiadélfia, atingia apenas a 9 milbães de dolars, ou sejam 27 mil contos de réis. O mesmo
não se observou o Brasil.
O SR. ODILON BRAGA - Isso é que não impórta sob
o ponto de vista do assunto que agora nos deve prender a
atenção.
Neste momento o que estamos a apurar é si na América do Norte, terra da origem do sistema presidencialísta.
se observa êsse fenômeno brasileiro da hipertrofia do poder
executivo. É o ponto que no momento se acha em debate.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - Não, porque o Presidente
da América do Nórte, não tem a autoridade que o do Brasil tem. Aqui, êle a tem muito maior.
O SR. ODILON BRAGA - Não é só por via do direito
de nomear que se prepara a hipertrofia do Executivo.
O SR. FER."JANDO DE ABREU - Já Bryce dizia que o poder do govêrno americano é maior que o de Guilherme fi,
da Alemanha imperial.'
O SR. ODILON BRAGA - Bryce terá dito isso talvez•••
O SR. FERNANDO DE ABREU - :e:le o disse numa obra
admirável, clássica do assunto: "A República Americana"
O SR. ODILON BRAGA - Sob a impressão do que
Wi~son denominava "teoria literária" da Constituição.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Não é tão literária assim.V. Ex. sabe perfeitamente que o poder, a1f, está sendo exercido de maneira extraordinária.
O SR. ODILON BRAGA - Não devemos julgar. senhores, essas ocurrências, que se passam tão á distancia, com
tanta precipitação, apenas por algumas escássas informações do telégrafo. Aguardemos a confirmação dos tempos.
O SR. FERNANDO DE ABREU - V. Ex. sabe que os meios
de comunicação, são de tal modo eficiêntes que nos colocam
ao par do que se passa em qualquer parte do mundo.
O SR. ODILON BRAGA - Devo insistir. O certo é
que se manui;cármos os mais autorizados comentadores da
Constituição Americana, não encontraremos a acusação que
ao Executivo tanto se faz e se fez, com razão, no Brasil.
O SR. :FABIO SODRÉ - Encontra-se precisamente o invérso: a fraqueza do Executivo.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Torna-se necessário notar
que a formação histórica americana é muito diferente. Lá
existe um povo democratizado, que recebe educação democrática por sua natureza, até mesmo por sua origem. Lá
existe um povo vindo da democracia, enquanto aqui veiu
do caciquismo.
O SR. ODILON BRAGA - Como se anima o nobre Deputado :1 interromper-me para sustentar isto, S. Ex., que está
defendendo, com tanto ardor, o regime parlamentarista?

-

225-

o SR. FERREmA DE SOUSA - Defendo o regime parlamentarista, convencido de que é o mais conveniente ao nosso país
e o mais de acõrdo com a índole do seu povo.
O SR. ODILON BRAGA - Qllero trazer ao conhecímenta da AssemhlpÍa, no tocante ao tema especial, que nos
preocupa, um dppoimento inteir'umentc insuspeito, môrmente
ao t1istinlo colega, Sr. Agamenon Magalhães, senl dúvida o
fulgurante lender da corrente parlament:u'ista denlro desta
Casa.
O RR. CARLOS REIS - V. Ex. ficará sendo o fulgurante
leader da corrente nresidencialista.
O SR. ODILON BRAGA - rLefiro-me ao depoimento de
\Voodrow Wilson, sustentando precisamente o contrário: que, na América do :\'orte, existe o dOmínio do Congresso.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Porque, aH, os costumes são
diferentes. Ali, o presidencialism 1 assegurou o preíiomínio
do COngl·esso. Aqui, assegurou o do caciquismo.
O SR. ODILON BRAGA Não se trata de costumes
populares. Queira o nobre colega perdoar-me. Campos Sales apoiou-se nos Governadores de Estados, porque não queria Se submeter ao controle dos partidos, que se dif~rencia
vam dentro do Congresso Federal, no momento.
O SIt. CU;I;HA VASCONCELOS - Foi um êrro. Um grave
êrro.
O SR. ODILON BRAGA - Sem a política dos Governadores, teriamos, no Brasil, fatalmente, como consequência
fOl'cada da natureza das coisas - o domínio do Congresso porque é êlc que detém o poder de legislar e, por isso, o de
estabelecer limites e rumos ás atividades do Executivo.
Não o exerceu jámais, lívremente, porque interveiu uma
outra aberra<:ão política, á qual chegarei dentro em breve:
áque!a a que se deve chamar de política dos governadores.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - A nefasta política dos governadores.
O SR. ARRUDA FALCÃO - O orador chegou ao ponto nevrálgico da questão. Onde o vício princípal do regime praticado no Brasil? Na função dos governadores. Aí, V. Ex.
indicará, ao seu critério, na apreciação dos fatos, o meio de
remediar o mal, para corrig!r o vício que foi a origem de
tudo.
O SR. ODILON BRAGA - O simples desdobramento das
minhas considerações, se eu as puder levar até final, acabará
por satisfazer, integralmente, o ponto de vista do nobre
colega.
O depoimento de Woodrow Wilson, porém, é no sentido
oposto. Por isso sugere êle, para a América do Norte, o estabelecimento de ligacões mais estreitas entre o Congresso
e o Executivo; n~o para fortalecer o Congresso, mas, pelo
contrário, para fortalecer o Executivo.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - É um passo para o parlamentarismo, corno que um desgarre.
O SR. ODILON BRAGA - "Poct~-se afirmar, com
segurança, disse Wilson, que o Congresso sempre teve
o desejo de manter mão sôbre todos os negócios do
Govêrno Federal, mas não foi senão progressivamente
VOLUME II
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que ô!e àescobriu os meios e as ocasiões de satisfazer
êsse desejo; e sua atividade, estendendo limíles a toda
n. parte, onde !'e ofereciam as perspectiyas de um
aperfeiçoamento da obra parlamentar. crcscpu tão naim'al e tão silenciosamente que sempre pareceu de
ampliação normal."
O Sn. C.\f\LOS REIS - Isso significa limitar as atribuições para as garantir.
.
O SR. PltESIOEl'TE - Está finda a hora do expediente.
O nobre orador poderá continuar em explicaçüo pessoal, na
ordem do dia.
O SR. ODJLO:\' BRAG.\ - Peço a Y. Ex .. Sr. Presidente, que me mantenha â palavra para explicação pessoal.
O SR. PnESIDE:-õTE - V. Ex. será atendido.
O SR. ODILO:'l BRAG.\ - Agradeço a Y. Ex. (Jluíto
b~m;

muito bem.)

o Sr.

Presidente -

Está finda a leitura do expediente.

Passa-se á ordem do dia.
ORDEM DO DIA

o Sr. Presidente - Constando a ordem do dia dI> Trabalho de Comissão, continúa com a palavra o Sr. Odilon
Braga.
O Sr. Odilon Braga (Para explicação pessoal) - Prosseguindo, Sr. Pl'esidente, direi que Wilson. em outro trecho da sua obra "Govêrno Congressual", afirmou:
"Não há tendência
Congresso, do que essa
nores da administracão
missões permanentes e
venção "igilante."

mais nítida, na história do
de submeter todos os pormeá inspeção constante nas cotoda a política a sua inter-

O SR. FER:"A:>:DO DE ABREU - Conheço o texto citado
V. Ex.
O SR. ODILO~ BRAGA - Vê-se, portanto. Senhores.
que na América do Norte, terra de origem do pl'esiden~ialismo, não se observa o fenômeno da hipertrofia do Poder Executivo. Logo, êle não é inerente ao sistema.
O SR. FÁBIO SODRÉ - Ao contrário, é a sua negação.
O SR. CARLOS REIS - Estou de acôrdo com o ilustre
orador.
O SR. ODILON BRAGA - Devemos apurar se essa
hipertrofia, no Brasil, resultou da aplicação normal dos poderes do Presidente da República.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Peço ao nobre orado!' consentir num outro aparte. Não é inerente ao sistema norteamericano, tal qual foi executado na América, onde os Estados não estão entregues a governadores absorventes e discriciónarios. É, sim, inerente ao sistelna brasileiro.
O SR. CARLOS REIS - Não foi isso que produziu a hipertrofia do Executivo, disse muito bem o orador.
p~r
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o SR. ODILON BRAGA - l\la~, SI'. Presidente, se estudarmos atentamente o ocsrnvolvim(mt.n da chamada hipertrofia do Executivo no Brasil, verificaremos que êle não
resultou do emprego normal dos poderes que li. Constituição
conferiu ao Presidente da RcrJúhlica.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Rc;;ullou.
O SR. ODILON BRAGA - Entre /~sses poderes norm~is do Presidente ria República, InlVl'z um 56 tenha concorrido para agrava/:ão de;;,;a hilwrtI'ofia e para êle chamo
muito especialmente a alen(:ão da Assembléia ...
O SR. CARLOS RFIS - Foi do abuso d/~sse poder, não do
uso normal, como muito bem disse o orador.
_ O SR. ODILON BRAGA - Refiro··me á movimentação
(je forças federais, em certos momentos críticos da vida dos
Estados. (Apoiados). Só /~sse poder normal - porque integrado no eXl'rcício do supremo comando militar, pela Constituição assegurado ao Presidente da República - s6 /~5SC
poder. normal, efetivamente, s{'r"iu, em certos casos, para
õ Presidente da República estender o império do seu domínio sôbre os Estados que se animavam a reagir contra
a sua vontade.
.
O SR. FEHRElRA D~ SoUSA - Tinha o poder de nomear.
ê êsse poder serviu de arma tremenda do Presidente da
República nos Estados, conforme ainda se verificou na úlli- \
ma campanha presidl~ncial, em que houve persegui\:ões e
demissões de funcionários.
. O SR. Ol>ILO::\' BRAGA - }:s:"1' polier de nOl'I'ear. Senhores, é, no tocante ao ponLo que n05 preocupa. de somenos importancia.
O SR. CUNHA VASCO:-OCELOS - t da maior importancia.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - ~ão desconhece, por certo.
G ilustre orador o efei! o, em um Estado pequeno, que causa
a nomeação de um inspetor da alfandega, por exemplo.
O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. confunde o sentido
da nomeação com a nomeação em si. Sería a nomeação do
funcionário que determinava o abalo, ou a sua significal,jão
implícita?
O SR. XAVIER DE ·OLIVEIRA - É a signif1cação que ela
tem.

O SR. ODILON BRAGA - A nomeação em si não poderia ter imporlancia alguma.
Tais nomeações produziam abalos. porque. quando se
substituia o funcionário, já se sabia haver chegado a hora
da "virada" do Executivo. Era uma advertência que se
laneava. O poder de nomear, em si, portanto, era de somenos importancia.
O SR. CUNHA VASCO~CELOS - Na América do Norte, o
Presidente não nomea um só funcionário, sem submeter o
seu ato á apreciação do Senado. O seu poder é limitado.
O ·SR. ODILON BR..\.GA - V. Ex. não está bem' pre:sente com os fatos ...
. O SR. CUNHA VASCONCELOS - Perfeitamente presente.
. . O SR. ODILON BRAGA - ... porque s6 certos funcio-,
xi.ário~, como ministros e embaixadores, é que· têm as suas
nomeações
sujeitas
á aprovação do Senado.
,,,".
..
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o SR. CUNHA VASCONCELOS - Todos os funcionários na
América do Norte. No Brasil, sim, é que está limitado aos
ministros do Supremo Tribunal.
O SR. ODILON BRAGA - Respeito muito a sua opinião; mas V. Ex. está generalizando demnsiadamente.
O SIl.. CUNHA VASCO:-lCELOS - A opinião não é minha,
mas da Constituição Americana. Se V. Ex. quizer, póde
abrir qualquer livro dos coment.adoI'es dessa ConstituÍl,;âo
e lá encontrará o que afirmo.
O SIl.. DANIEL UE CAIWALHO - O sistema que vigorava
nos Estados Unidos era o denominario "spoil system": aos
vencedores, os despojos. Cada Presidente tinha o direito de
fazer a derrubada dos Sf:US àdversários. Era enorme êsse
poder. Para corrigir tão grave mal, foi instituido o "service". Desde então, a investidllra f: o acesso dos funcionários estão f6ra da alçada do poder presidencial.
O SR. ODILON BRAGA - Agradeço muito a V. Ex.
tão valiosa contribuição.
Mas, Senhores, uma vez que a hipertrofia do Poder Executivo não resultou do emprêgo normal dos poderes concedidos ao Presidente da República pela Constituição .••
O SR. CARLOS REIS - E sim dos abusos.
O SR. ODILON BRAGA - ... vamos indagar como nasceu a bipertrofia do Executivo e qual a sua origem. E assim
estou atingindo o ponto fundamental da minha demonstraoão,
precisamente áquele em que tenho o pesar àe divergir do
meu simpático e brilhante coiega, Sr. Morais Andrade. Tive
oportunidade de, em aparte, sustentaI' que fôrn a política dos
governadores que subvertera, pela base, a Constituição de 91Tanto mais peI'quiI'o a origem dêsse fenÔmeno - a hipertrofia do PodeI' Executivo - tanto mais me convenço que
êle efetivamente resulta da política dos governadores.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Política que foi feita dentro da nossa sistematica constitucional.
O SR. BARRETO CAMPELO - V. Ex. diria com mais propriedade que a política dos governadores foi realmente a política do Presidente da República.
O SR. FERNANDO DE ABREU - O Presidente da Reoública
é que fazia os presidentes dos Estados.
O SR. ODILON BRAGA - Nunca, Senhores, tal política
era inteiramente extraida á sistematica da Constituição. Sem
dúvida que ela, de comec;o, não poderia ser s6 do Presidente
da República, porque era necessário houvesse, pelo menos, a
adesão dos poderes estaduais. É exatamente baseado nisso
que o nobre Deputado, Sr. Morais Andrade, com muita eloquência, 110S repele aos que divergimos de S. Ex., porque o
brilhante colega sustenta, aliás, fazendo uma distinção um
tanto sutil, que o Sr. Campos Sales tão sómente negociou entendimentos cordiais.
O SR. MORAIS ANDRADE - Perfeitamente.
O SR. FERNANDES DZ ABREU - Foi o que fez o Sr. Washington Luis: coordenou, apenas ..•
O SR. ODILON BRAGA - Quero, Sr. Presidente, ao
entrar neste ponto, antes de desenvolver esta matéria, dizer
que estou de inteiro acÔrdo com aqueles que consideram o
Govêrno do eminente e saudoso paulista, Sr. Campos Salles,
como dos maiores que a República tem tido. (Apoiado,.)
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Não há dúvida que o momento era de extrema gravidade.
O SR. CARLoS REIS - Principalmente na Pasta da Fazenda, com Joaquim Murtinho á frente.
O SR. ODILON BRA(j,\ - O país aehava-se em situação dificílima, praticamente, em um "estado de necessidade".
O SR. CARLOS REIS - Na parte financeira, principalmente.
O SR. ODILON BRAGA - Não podíamos mais apelar
para o cr~dito externo. As arcas do Tesouro achavam-se raspadas. O atribulado pel'Íado de transição por que passou
a República, nos seus primeiros tempos, sacudido de toda
sorte de perturbações da ordem, havia, em verdade, determinado a exaustão das suas forças financeiras.
A Argentina, pouco ant2s, atravessara crise idêntica e
sofrera o vexame de ver a bandeira ingWsa hasteada nas suas
alfandegas, porque o credor fôra arrecadar diretamente a
garantia que se lhe dera.
O momento era, portanto, sombrio e i!:~<i.ietante. Não
o nego; não o neguei jámais.
O SIl. CARLOS REIS - De extrema gravidade financeira.
O SR. ODILON BRAGA - O Govêrno necessitava, portanto, de iniciar uma administração de providências drásticas e violentas, um regime de extrema penitência financeira, capazes de colocar o País em posição de cumprir os
compromissos assumidos na Europa.
Fosse por isso, SenhOJ"es, ou fosse por outros motivos
que seus contraditares alegam, o cedo é que foi Campos
Sales quem recorreu aos Governadores dos Estados para, por
intermédio dêles, formar as bancadas que lhe deveriam dar
apóio decisivo e sem hesitações.
O SR. F..\Blo SODRÉ - Em primeiro lugar, parece necessário definir qual foi a política dos governadores de Campos
Sales. Creio que êle não fez mais do que a política de todos
os Presidentes da América do Norte. Concedeu os favores
que lhe dava a Carta de 91, em benefício dos Governadores.
Não houve mal nenhum nisso.
O SR. ODILON BRAGA - Nesse ponto não s6 V. Ex.,
mas, talvez, a grande maioria desta Assembléia, estão completamente iludidos. Já demonstrei que não foram os poderes noz'mais do Presidente que determinaram a política
dos GovN!1udores.
O SR. CARLOS REIS - Campos Sales precisava de apôio
das bancadas políticas, para realizar a sua obra financeira.
O SR. ODILON BRAGA - Demonstrei ao que penso a
tese a que acabo de aludiz' e vou, agora, demonstrá-ia nal
parte que a completa, isto é, que foi, exclusivamente, por intermédio da política dos Governadores qae se instituiu, no
Brasil, a hipertrofia do Executivo.
Não há dúvida, Senhores, que o estado do país era, como
disse, de necessidade. Nos próprios países de mais aprimorada sensibilidade cívica, observamos que em certos momentos se tornam indispensáveis as "uniões sagradas" e "as férias da legalidade" ou o regime dos decretos-lei.
Não há de admirar, portanto, Senhores, que no começo
da República, em face de uma tremenda crise financeira, um

irande republicano tivesse cogitado, prc-excelentemente, de
salvar ar; cr,:ditos da :'\aeão perante o estrangeiro, embora
.pondo em risco os ideais políticos que com tanta bl'avura e
tenacidade havia dcsj'raldado na quadra gloriosa da pl'Opaganda.
"
De início. essa poliric~ pCJdcri~ t'3t sid0 rcnlmente a dos
entendimento,.; realizados entre o Presidente Campos Sales e
'os governadol'f~s. sobl'f'luefo, entre êle e 05 que haviam assumido a iniciativa do lal1(:nmento da snu candidatura, - os de
,Minas c Baír., e, depois, o de São Paulo - para o fim de
assegUl'ar no Congresso uma maioria compacta, que não he'silasse em proporcionar as medidas de violência fiscal de
que êle carecia para elar cumprimento aos acordos que firmara com os nossos credfwPc; ~ Londres.
,
1\Ias, em que consistiram êsses entendimentos? Em pri-'
meiro lugar, na reforma do Regimento, para montal' uma
nova máquina de verificação de poderes.
Até a(Juf'le momento, no primeiro ano do govêrno de
Campos Sales ...
O SR. BARRETO CA:\fPELO - Quer dizer: comer;,ou a degradar;ão logo no primeiro ano.; É bom acentual'.
O S~. ODILO~ BlUGA - V. Ex. ignora o que vou
dizer!. " Estou apenas historiando, fazendo sómente uma
·narrativa.
Logo no comcr;o do gO\'I~rI10 Campos Sales, o Regimen10 em vigor determinava que o Presidente da Camara, por
ocasião do reconhecimento de poderes, deveria ser o mais
,velho do~ Deputados eleitos e que a êste é que compelia.
nomear a Comissão dos 5, a qual examinaria os diplomas líquidos para a. ol'ga.niZ;l(;ão das suh-comissões de inquérito.
O regimento previa nm presidente incerto.
Que se fez, Sr. Pl'esidente? No propósito de lancar os
fundamentos da política dos governadores, reformou-se o
RegimentO, para qU(~ o Presidente da nova Camara, em fase
de reconhecinlCnto de poderes, fosse o Presidente da. Ca.mara antel'ior.
O SR. FERNANDO OE ABREU - Como se reformaram
'todas as leis no mesmo sentido.
O SR. ODILON BRAGA - Por que? Porque já se ficava sabenào, de antemão, quem deveria ser esse Presidente,
.que na ocasião, era o ilustre Sr. Vaz de Melo, Deputado
por Minas.
Reformou-se ainda o Regimento para definir o quu
era diploma, considel'ando-se que
diploma era a ata que
contivesse a maioria das assinaturas das Camaras MU.licipais, que, pela legislação contemporanea, eram as juntas
apuradoras.
Estabelecido êsse acôrdo. realizadas essas reformas do
Regimeillo, estava, pl'atiCàmente, montada uma nova máquina de reconhecimentos de poderes, deslocando-se o eixo
da política eleitoral como então foi notado.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Que nunca mais deixou
de fUllcionn.r...
'
O SR. ODILO~ BRAGA - O Presidente da República,
Sr. Campos Sales, não obstante ter, naquele momento, o
apOio quasi unanime, ou. a bem dizer, unanime da Camara...
O SR. FEl\!\ANDO MAOALHÃES - O assunto é melindroso.
Em casa de enforcado não se fala em corda ••• (Riso!).
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. O SR. ODILON BRAGA - V. Ex:. não me interrompe
bem, pois declarei. de início, que teria como primeiro de
meus deveres a sincCl~idade. Se não aproveitarmos êste
momento culminante 'em que nos achamos - e Deus pel'mita não se reproduza, seguidamente, em nossa Pátria se não aproveitarmos êste momento, para proclamarmos as
verdades como devem ser proclamadas em toda a sua plenitude, estaremos iludindo as esperanças que a Nação deposita em todos nós.
O Sn. LI~';'Q MACHADO - ~E' um gr-sl.o de nobreza. Esta
deve ser a atitude de todos os representantes do povo.
O SR. CARLOS REIS - Tínhamos trt\g fraudes: na eleição, na apuração e no reconhecimento.
O SR. BIAS FonTES - O Deputado chegava á Camara
com seu diploma, debaixo dei violenlíssima coação, extensiva a todos os seus amigos. I
O SR. ODILON BRAGA - Sou gTato ao aparte õo meu
nobre colega, Sr. Bias Fortes, que vem ao encontro de meus
desejos. Dentro em breve, chegarei, também, a êsse ponto...
OSn. BIAS FORTES - :essa é indispensável e precisa
ser dissecado.
I
O SR. ODILO:-; BRAGA "'I ... para dizer que, sem uma
restrição aos poderes dos Governadores, não realizaremos,
praticamente, obra proveitosa dentro dêste recinto.
Não nos adianta, senhores, criar conselhos e comissões
I
permanent.es.
O SR. FER~A:-;OO :\IAGAI.Hi.:\ES - E' preciso que, no Brasil, o prestigio seja dos homens e não dos cargos. (Apoiados) •

O Sn. CARLOS REIS - Foi para isso que se fez a Revolução.
:
O sn. ODILON BRAGA - Não basta, senhores, que
procuremos corrigir a Constit.uiçã.o de 91, recorrendo a
conselhos supremos e comissões permanent.es, porque se ná"
fôrmos ás profundezas do mal, que é o domínio dos Governadores sõbre o valo ...
O SR. BIAS FORTES - 0utras revoluções virão!
O SR. ODILON BRAGA i - ., .se não extirparmos êsse
mal pela raiz, estaremos, antes, fortalecendo o Presidente da
República, resultando ilusórios tais expedientes, com que
esperamos minguar a sua autoridade.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Perfeitamente de acõrdo
com V. Ex. Para a tese parlamentaI'ista, não há melhor
defesa, no mOlpento.
I
O SR. ODILON BRAGA! - Não vejo em que a minha
asserção possa aproveitar ao parlamentarismo.
O SR. FERREIRA DE SousA ~ A aut.ocracia dos Presidentes da República provinha· do sistema presidencial.
.
(Tt'ocam-se numerosos 'apartes.)
O SR. ARHUIJA FALCÃO ~ O orador colocou a quest.ão.
no seu ponto matemático e está inflamando o' auditório.
O SR. ODILON BRAGA, - Folgo muito em receber os
aplausos dos ilustres colegas.
I
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o SR. FERNANDO DE ABREU - V. Ex. permite uma
interrupt;ão?
O SR. ODILOX BRAGA - Se VV. Exas. me honrassem
com um pouco de paciência, veriam que muitos dos seus
apartes estão respondidos dentro do plano que tracei ao
meu discurso.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Brilhante, aliás (Apoiados) •

O SR. ODILON BRAGA - Não estou, apenas, produzindo um discnrso, mas, sohretudo, da.ndo á Assembléia meu
depoimento, depoimento de homem sincero que procura ir
ás origens reais e profundas daqueles males a que de início
me refel'L
Vimos que os entendimentos; que deram origem á
chamada "política dos governadores", consistiram preliminarmente, na modificw,;ão do sistema de reconhecimento
de poderes, para o fim de sómente terem entrada no Congresso os Deputados partidários dos governadores, ou,
quando não fossem os governadores da família presidencial,
os partidários dos membros dessa mesma fam'lia. Em troca
dêsse reconhecimento, os g'overnadoreg expediam afJ:5 D~pu
tados, aSSIm reconhecidos, as necessárias instruções, para
que vot:lssem, passivamente, todas as medidas recomendadas pelo Presidentl".
O SR. BIAS FORTES - Os que não votavam eram guerreados nos seus municípios e tin~arn seus amigos afastados
de todos os postos, mes!Oc, que os exercessem com dignidade.
O SR. ODILO:\' BRAGA - V. Ex. me honra com um
aparte que é gritante de verdade, de sinceridade •..
O SR. FERNA:"DO l\!AGALHÃEs-E de tonalidade (Risos).
O SR. ODILOl'í BRAGA - Temos, pois, senhores, e o
reparo é da maior importancia e para êle chamo a atenção
daqueles que me ouvem.
Há na base da política dos governadores, dois fatos,
que dificilmente poderiam ser negados: de um lado, o critério presidencial do re':onhecimento de poderes; do <?utr~,
o apOio incondicional dos governadores, p~r esse crl~érlO
beneficiario ou mais curtamente, reconhecImento nrbltrá~
rio e apOio incondicional.
~sse apóio incondieional, aliás, 1ôra solenemente afirmado em Belo Horizonte, pelo Presidente Silviano Brandão,
em discurso destinado a grande repercussão, pro.ferido no
banquete que o Govêrno de Minas ofereceu ao Presidente
Campos Sales.
Ora, Sr. Presidente, aí estão os dois mancais permanentes sôbre qtH: girou v eixú da política que nos levou por
simples aceleração dmamica, aos vertiginosos excessos que
deflagaram a revolut;1í.o ae 30.
O SR . .A:RRUDA FALC.~O - Em apOio, em pagamento dado aos governadorc~ pelos Presidentes da República, servindo-se da tropa federal para sofrear a massa dos descontentes (lontra os governos locais.
O Sn. BARRETO CAMPELO - Há um argumento que o
nobre orador esqueceu, perdõe que o diga: é o de que tudo
isso, precisamente, se fez tal e qual dentro do plano, da té-
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cnica e do regime estabelecido pela Constituição de 1R91.
Não era, por conseguinte, o mal resultante de manobra,
mas, do próprio regime.
O SR. ODILON BRAGA - Negó-o perenloriamente. A
Constituição nada tinha que ver com isto. A Constituição
partia substancialmen le da liberdade e da verdade do voU,.
O SH. FERNANDO MAGALH,\F:S - V. Ex. está fazendo
história antIga Ol~ história contemporanea?,.. (Risos).
O SR. ODILON BRAGA - Estou fazendo história do
nosso ominôso passado político. Entendo que precisamos
volver o olhai para essa história, porque ela é que nos há
de servir de ponto de referência para escolha dos caminhos
que deveremos trilhar.
O SR. MÁRlO CHER~IO:-;T - V. Ex. está focando a
realidade política do Biasil.
O SR. ODILON BRAGA - Assumi com o nobre Deputado Morais Andrade o cOJllpromisso de demonstrar que
Campos Sales entrou em acôrdo com os governadores para
estabelecer o seu contrôle sôbie o Congresso.
O SR. MORAIS A:-IDItADE - O que V. Ex. se comprometeu a provar foi que, durante o quatriênio Campos Sales, se
praticaram os abusos a que depois se convencionou chamar
"política dos governadores". E é essa pl'ova que estou, com
paciência evangélica.. a esperar há uma hora e tanto, aliás,
lisongeado e imensamente grato pelo prazer intelectual, que
V. Ex. me está proporcionando, de ouvir o seu belíssimo
discurso, mas no qual, por enquanto, ainda não abordou a
questão.
O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. está contraditório
até no aparte, por isso que diz ter sofrido com paciência
evangélica o meu discurso para terminllr declarando que
lhe é grato ouvi-lo ...
O SR. MORAIS ANDRADE - Não há contradição alguma.
Disse apenas que estou á espera da prova, que V. Ex. se
• prontificou a produzir, de que os abusos a que se convencionou chamar "política dos governadores" se verificaram
no quatriênio Campos Sales. Esta prova V. Ex., por emquanto, não ma deu.
O SR. ODILON BRAGA - Não a dei pOL" motivo muito
simples: não vim á tribuna apenas com o pensamento de
responder ao nobre colega.
O SR. MORAIS ANDRADE - Perfeitamente.
O SR. ODILON BRAGA - Entendi que, sendo esta a
primeira oportunidade com que a Assembléia teria de honrar com a sua atenção, cumpria-me produzir um discurso
de mais amplo raio de açiio ...
O SR. MORAIS ANDRADE - E está produzindo discurso
brilhantíssimo. (Muito bem.)
O SR. ODILON BRAGA - ... menos circunscrito pela
questão que se suscitou a propósito do govêrno Campos
Sales.
O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex. está perfeitamente a
desempenhar-se do encargo.
O SR. ODILON BRAGA - Queira, entretanto, o nobre
colega notar o seguinte: tudo depende da significação que
devemos dar á palavra "abusos" contida no aparte de S. Ex..
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o Sn. MOíHIS A:-:DHADE - Perdão; a palavra s6 tem um
·sentido.
O SR. ODfLON BRAGA - Considero que o reconhecimento dc podcrcs feito pelo critério exclusivamente pessoal
do Presidente da República é talvez o mais grave dos abusos
d('ntro do re~ime republicano.
O SI\. ~10RAIS A:-<DRAoe - Estou á espera da prova de
que o qualrü~nio Campos Sales ..•
O Sn. FERREIRA DE SOUSA - Lembre-5e V. Ex. de que
foi nesse quatriênio que tcve lugar a depuração da bancada
paraibana ...
O SR. MORAIS A:-;DR.\DE - ... f) reconhecimento de poderes foi feito com injustiça e por critério exclusivamente
governamental.
O SR. ODlLOX BRAGA - Vou demonstrar que dêsses
entendimentos que estão sendo negados •.•
O SIL MORAIS A:-;DRADE - :'\inguem negou que a política dos governadores, iniciada por Campos Sales, consis..:.
tisse, realmente, em entendimentos do Presidente da República com os governadores dos Estados e, por intermédio
destes, t;:om as respectivas bancadas, para que as políticas
federal e estaduai::, se 'conjugassem, se adaptassem, se justapuzessem, porque uma política de contradição, de divergência. de orientação oposta seria praticamente absurda,
tornaria praticamente impossível qualquer admínisl.ração
como naquela época era necessária.
O SR. ODILON BRAGA. - Queira o nobre colega observar que entre essas duas políticas extremadas, isto é, a política de contradição e divergência dos dois poderes e a política de absorção de um poder pelo outro há o justo meio
termo, que é o estabelecido pela Constituição, a saber - o
da cooperac:fLO oriunda da identidade das origens eleitorais
e da sábia aplicação constitucional da sanção e do veto.
O SR. ZlloRAIS A:-;OR.\DE - Onde está a absorcão no quatriênio Campos Sales?
O SR. ODILO~ BRAGA - É o que vou mostrar.
O SR. MORAIS A:-;DHADE - Espero por isso há hora e
meia.
O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. já falou nessa hora
e meia pr douas ou trl!S vezes.
O SR. ~IORAIS A:-;DRADE - Passaram rapidíssimamentc.
O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. insiste tanto nessa
,questão de tempo que não parece haja êste passado tão
'rapidamente assim...
,
Aí está porque considero haver contradição na atitude
do nobre colega.
Tr<Jux(: vário: depoimentos. Vou, porém, selecioná-los,
visto que, sinto que meu discurso está se prolungando de~
masiadamente . (Não apoiados gerais.)
Começarei pelo depoimento insuspeitíssimo, ú de AI~
cindo Guanabara, sem dúvida, grande amigo de Campos
Sales. tanto que escreveu um livro em defesa da política e
da administrac:ão do famoso presidente. Isso posto, devemos
aceitar as suas palavras como merecedoras de todo o nosso
crédito e de toda a nossa confiança.
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o SR, FER~A~DO ;\!AGALH:.~ES - O' depoimento é conLra
·ou a favor?.. (Risos.)
O SR. ODILON BRAGA - Atenda V. Ex. e verá.
.
Alcindo Guanabara, depOIs dI: acentuar o perigo das
duplicatas de diploma:;, nos termos da verificação de: poderes então vígentp" h istol'ia:
"Para obviar a essas difi~uldades, o leader do
Govêmo na Camara, o Sr. Augusto l\lontenegro,
apoiado por elementos de um e de outro dos grupos
partidários, fez aprovar, ql1asi nos últimos dias da
sessâo varlamenlar, uma n,forma do Regimento, em
virtude da qual ficou estabelecido que o Prci'idente
provisório da nova eamara, que era anteriormente o
mais v<:lho dos c~ndidatos diplomados presentes,
fosse o Presidente então em exercício, c, par'a definir de modo preciso o que se entendia por diploma,
ficou estatuido que por tal se entenderia a ala geral
da apuração da eleic:ão, as:;:nada peja maioria da Camara ~luniciIJal competente, por lei, para apurá-la.
A "comissão dos cinco", nomeada pejo Presidente, que
já eslava dl:signado de antemão, não tinha mais senão que" arrojar como líquidos os candidatos que
apresentassem os diplomas assim assinados, quaisquer que fossem, aliás, as contestacões que os acompanha~sem. Era dentre esses
diplomados que sairiam, por sorteio, as comissões de inquérito, incumbidas de julgar de todas as eleições. Assim, o pixo do
pleIto eleiloral foi deslocado. I,Pags. 10ft-105)."
Já tive, aliás, ocasião de resumir esse ponto.

O SIt. lLiRIO CUER:\tOZ'T - }\io caso ainda houve mais:
fez-se aLé governador por favores dados a esse Governo.
'0 SR. ODILOX BRAGA - Vejam0s, enLretanto, como
funcionou essa reforma do Regimento.

"A maioria da junta apuradora, que o Regimento exigia para que o dipl()mn fosse consirlerado
liquido, tinham-na obtido os oposicionistas nos Estados, pelos artifícios mais variados. :\ emenda do
Sr. Montenegro, porém, fura c(1mbinada com habilidade e critério e funcionou com a rapidez e a precisão de uma gilholina: Eslado por Estado, O~ oposicionistas, ou fossem membros da Concentração ou
do Prtrtido Republicano, foram execulados sem demorado sofrimento. Era obvio que êsses não tinham
o diploma assinado pela maioria da junta legal.
Salvos alguns casos especiais e muito raros, em que
interveiu o elemento da amizade pessoal, como o do
Distrito Federal.....
.
O autor explica em nota:
uÉ sabido, por exemplo, que o Sr. Barata Ribeiro s6 deveu o seu reconhecimento como Senador á
amizade pessoal do Presidente da República".

Registre-se que é um amigo do então
República quem está depondo.

Presidente

da
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.. • •. e o da Paraíba, a guilhotina Montenegro deu
as melhores provas; e tanto que, mantidas as leis e
costumes eleitorais da atualidade, ela foi posta em
ação, o resultado será a constituição da Camara rom
uma redução da situação política do país, eEpelho
fiel da posição dos agrupamentos políticos na dIreção
dos Estados."
Na Paraíba, tivemos 05 papeis invertidos. pois pará
êsse Estado não se adotou o critério dos Governadores.
Isso porque o Governador da Paraíba não estava nas boas
graças do então Ministro de Campos Sales, o Sr. Epitácio
Pessoa. Abriu-se, assim, uma exceção á regra geral. Como
o Sr. Epitácio Pessoa não tivesse, no momento, amigos
eleitos em número bastante para preencher as cadeiras da
representação paraibana, ocorreu um fato que tem sido
constantemente lembrado, pelo seu caráter anedótlco. O
Sr. Sílvio Mariz· que recebera uma escassa vintena de
votos em dois Estados vizinhos - Paraíba e Pernambuco.
I; que,
não obstante isso, f Má reconhecido Deputado. á
vista do telegrama que desta Capital lhe fôra dirigido. convidando-o a ir tomar posse de sua cadeira, indagava surprezo e aflito por que Estado fôra eleito!. .•
E prossegue Alcindo Guanabarú:
"Foi diante da fatalidade com que só tinham entrada na Camara para cada Estado os representantes
da política nele dominante, ... "
Não tive a fortuna de conhecer o Sr. Alcindo Guanabara, mas custa acreditar que á margem de suas palavras.
não se t.ransfiltre um tanto de ironia. Foi diante dessa fatalidade
que se inventou e repetiu que o Presidente
havia feito nesse sentido um pacto com os governadores e interviéra ostensivamente para obter que, no
reconhecimento de poderes, êsse pacto fosse respeitado. Ora, não carecia de pactuar o que quer que
fosse, quem sabia que não lhe viriam dissabor<.>s nem
das montanhas, nem dos vales do país, interessado
todo em apoiá-lo e que a luta que se travava era
méramente pessoal; nem carecia de intervir na verificação de poderes quem sabia como a máquina lá
montada para isso estava aparelhada para funcionar."
(Pags. 110 e iH).
O SR. MORAIS ANDRADE - Logo, é absurda a acusação e
injusta a inferência que V. Ex. preteude tirar do depoimento.
O SR. ODILON BRAGA - Como absurda?
O SR. MORAIS ANDRADE - Pelas próprias palavras que
V. Ex. acaba de ler.
O SR. ODILON BRAGA - Mas o sentido de tais palavras é transparente. Lendo outros depoimentos, ainda mais
nos convenceremos de que o é.
Nós, que estamos tão acostumados a essa política arbitrária de reconhecimento de poderes, que depois de Campos
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Sales se tornou de prática inveterada, sabemos emprestar
sentido verdadeiro.
Depois de tão significativo depoimento, lerei á Assembléia ainda mais sensacional porque firmado por um outro
republicano de tão bela linhagem como o próprio Sr. Campos Sales. Devo-o á gpntileza de uma veneranda senhora
que, acompanhando os nossos debates pelo rádio - vejam
os nobres colegas como os llOSSOS debates são atentamente
ouvidos lá fóra - e quant.o as nossas patricias se interessam pela obra que realizamos - se apressou em dar-me,
pelo telefónc. a notícia de Que possuia e em m'o enviará.
Aludo, senhores, á seguinte carta escrita em 1901 pelo
glorioso republicano Prudente de Morais:
"Piracicaba, 17 de setembro de 1901.
Exmo. Amigo.
Recebi em tempo Sl"a prezada carta de 27 do
mês passado em que, como todos os repuhlicanos
leais e sinceros, manifesta o seu desgosto pela atuaiidade e sérias apreensões pelo futuro da nossa República. Penso que o meu amigo tem toda a razão; a
situacão creada pela política desleal, corruptora e
pessoal do Sr. Campos Sales - é de natureza a entristecer e envergonhar os espíritos dos republicanos. Há poucos dias, o nosso distinto amigo - doutor Ubaldino do Amaral, escreveu-me: "Inteiramente afastado da vida pública, não lhe posso ministrar
informacões minuciosas, mas vejo como toda a gente
- que o país está arruinado, o povo na mis~ria e a
República desacredi tada n •
"É

essa, infeiizmente, a triste verdade!

"Como sabe, o Partido Republicano Paulista di"vidiu-sc, separando-se dêle os que entenderam que
"não podiam continuar a assumir a responsabilidade
"pelo que estão fazendo os desorientados dominadores
"da República n •
O SR. MORAIS
terá a explicação.

A~DRADE

-

Aí mesmo, adiante, V. Ex.

O SR. ODILON BRAGA - "A dissidência paulista, de
"que faço parte, trata de organizar-se em partido que
"adotará normas e programa verdadeiramente nortea"dos, por meio de uma convenção que se reunirá bre"vemente".
O SR.

MORAIS

ANDRADE -

Era a paixão do momento.

O SR. ODILON BRAGA - "Se a atitude da Dissidência
"paulista encontrar éco nos outros Estados, natural"mente se formará um partido nacional, acentuada"mente republicano. Não conseguiremos resultados
"práticos imediatos, porque a engrenagem arranjada
"pelo Sr. C. Sales e seus governadores conseguirá os
"resultados que todo o mundo prevê: - mas, visamos
"o futuro - em que esperamos que êsse partido des"mantele a oligarquia que domina a República e os
"seus Estados.
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"Rflf,j['ado da viria pública desde que saí do go"gêrno, tive de acudir :10 nflt'lo dos velhos amigos e
"tomar posição ao lado dêlp,; na Dissidôncia.
"Quem podf'ria prl'ver qllfl doze anos depois de
"proclamada a Rrpública h'l'iam os rl~publicanos de
"recomeçar a p]'opaganrla?!
"Entret.anto, é essa a situac:;áo em que nos acha"mos!
"Felismente. contnmos cClm a solidariedade e o
"concurso de lorl05 os ]'epublicanos que não se prestam
"a instrumento servil da oligarquia chefiada pelo se"nhor C. Sales.
"Desejo-lhe saúde e felicidade para continuar a
"prestar os seus valiosos serviços á Pátria Republicana.
"Sou, com milita consideração e estima, àe Vossa
"Ex. carrel igionário e amigo obrigado. - Prudente
"de Morais,"

o SR. MOR.\IS ANDRADE - V. Ex. nesta carta, tem a
resposta a ela mesma; era a paixão rio momento, era a cisão
que se tinha produzido dentro da política de São Paulo.
O SR. ODILO?'t BRAGA - O nobre Deputado, no seu
discurso, considerou que os entendimentos eram feitos na
maior cordialidade. Não houve ao menos o rebate da imprensa; nintruem reclamou; todos estavam de acordo; todos
se sentiam felizes.
O SR. MORAIS ANDRADE - l'ão foi bem o que eu disse.
O SR. ODILON BRAGA - E agora vem dizer que não.
Afinal o :10arte de V. Ex. acaha provando que as fibras da
energia republicana paulista reag-iram diante dos golpes que
lhe estavnm sendo vibrndos.
O SR. MORAIS ANDRADE - Por uma divergência pessoal
e local.
O SR. ~L\RIO CHEInrONT - No Estado do Pará a mesma
cousa se "cri ficou .
O SR. MORAIS AN[)RA[)E - Foi o momento da paixão, da
cisão rlOlilica que ditou essa carta,
O SR. ODILON BRAGA - Não importa que essa carta'
traga ainda nas suas dobras o calor dessa indignação ..•
O SR. MORAIS ANDRADE: - Importa, e muito.
O SR, ODILON BRAGA - '" que pode ser levado á
conta de paixão pessoal. Mas. se essa carta se articula. se
entrosa com os demais dl'poimentos, não só aqueles que trago, como ainda aqueles que, espontaneamente, irrompem dentre os que me ouvem, então, chegaremos â conclusão de que,
amortecida, apagada a paixão política. fica sempre alguma
cousa de concreto que inutilmenta se tentarâ negar.
O SR. MORAIS ANDRADE - Posteriormente não há. dúvida: pelo abuso; mas não, na ocasião, pelo uso normal dela.
O SR. ODILON BRAGA - Mas, Srs., vamos ouvir a
confissão do próprio Sr. Campos Sales. Não se pode negar
áquele grande homem a coragem das atitudes ,mais desassoml;lradas. Campos Sales, no Govêrno, soube ser o homem de fibra. Reconhecendo que a Nação reclamava uma atitude governamental enérgica e sem hesitações! êle, corajosamente,
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assumiu êsse papel e não fe7- questão em deixar em livro lp.gado ápo5teridade um eco vibrante e caloroso (le:'55a energia
que tanto o animou. Vamos ouvir o próprio Campos Ralr'.';;.
Destaquei os trechos mai" significativos da sua confis"üo
constante da obra - "Da Propaganda á Pr'csidencia".
Diz Clle, á pagina 237 do seu livro, depois de r()portar-se
ao perigo de uma tumultuosa verificação de poderes:
"Dia~te dest~ perigo, que não podia deixar de
alarmar profundamente os espíritos mais calmos, cogitou-se de aproveitar o resto do temlJo da legislatlml
para fazer uma reforma do regimento na parte referente á verificação de poderes. Combinou-se. e nl'stv.
combinacão entraram influências políticas de ambos
os lados, que o presidente interino da nova Camal'a
seria o presidente da Camara anterior.

S. Ex. estava, como se vê, perfeitamente com o pcn,.;amento do seu leader na AssI'mbléia, no tocante ás confirmacões havidas.
:. Depois de fa7.~r referências a apreensões que o assallavam ácerca das dificuldades que surgiram na composi~ão da
nova Camara escreveu:
"Entendi que não me era 1fc~to assistir indiferente a essa luta, cujos resultados poderíum acarretar a
ruína moral da República, e resolvi, consequl~ntemen
te, intervir, adotando medidas preventivas. Dirigi-me,
para êsse fim, aos go....ernos dos Estados. onde inilmlivclmente reside a verdadeira fürca política ne:;se regime" •

o Sr. Campos Sales não se iludia: eram os governadores
de Estado que mantinham o controle do voto ...
O SR. MORAIS ANDRADE - Y. Ex. não pare: prossiga na
leitura.
O SR. ODILON BRAGA - .•. e, porlanto, neles é que
residia a fôrca política.
Não tenha o nobre Deputado pressa, pois, não estou aquí
senão para fazê-lo.
E em que consistiu a inter....l'nCão·? Re"l'la-o a correspondência transcrita, de indissimulavcl significa~.io nos seus
claros subtendidos. Ao DI'. Silviano Brandão, escrevia em 8
de fevereiro de 1900:
"O Estado de l\linns acha-se destinado a representar o mais importante papel na verificação de poderes da futUra Camara. A reforma do regimento, !lO
findar-se a passada legislatura, deu ao DI'. Vaz de
Melo, Deputado mineiro, a investidura da presidencia
interina desta casa do Congresso na próxima sessão.
A éle caberá formar a comissão, á qual incumbe o início, a base dos trabalhos na verificação dos poderes.
É deste ponto de parf.1da que dependerá essencialmente a cOIlstituiçãÇl. legítima" ...
O SR. MORAIS ANDRADE ,-: Legítima. Chamo a atencão
do orador.
-;.·0 ·SR .. ODILON BRAGA -- V. Ex:. queria que dissésse
que não era legitima?
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o SR. :\IOR:\IS ANDRAOE - Podia dizer "política", "partü]:lria", mas disse "legítima", Peço a atenção de V, Ex.
para isso.
O SR. B.\Hl\El'O CA:'vIPELO - Há coisas que se não escre....em, disse Pedro Lessa.
O SR. ODILON BRAGA - Com essa exigência o nobre
Deputado por S. Paulo subtrairá á campanha da Aliança
Liberál a sua principal base, pois sempre foi afirmado nf:lste
recinto, que o Sr. Washington Luis, jamais havia imposto
o seu candidato aos Estados; havia apenas sóbre êle consultado os Estados .. ,
O Sn. MORAIS ANDRADE - Não é a mesma coisa, Passado,; os falos, serenadas as paixões políticas, o depoimento
pode ser leal, sincero, completo.
O SR. ODILON BRAGA - O que V. Ex. não póde negar, é que Campos Sales reservára, para si, o direito de
Julgar dessa legitimidade.
O SR. MORAIS ANDRADE - Não é exato.
O SR. ODILOl'í BRAGA - Veremos. Continuemos com
a leitura. (Lé):
"É deste ponto de partida que dependerá essencialmente a constituição legítima do mais importante ramo do Congresso, principalmente se, como presúmo, o presidente interino firmar o prestígio da sua
ação preliminar no apoio decidido e resoluto da poderosa representação mineira, da qual êle faz parte.
{Pag. 239)".

O SR. MORAIS ANDRADE - Efetivamente, nada vejo ai
de absúrdo. Iliada há demais nisso.
O SR. ODILON' BRAGA - Entretanto, conforme se tem
dito e sustentado dentro deste recinto, e, até, dpntro desta
Assembléia Constituinte, depois que as grandes bancadas se
articularam para, subordinadas, ao Presidente da República,
dIrigir o reconhecimento de poderes, depois que isso se verificou ••.
O SR. BARRETO CA:\fPELO - É ainda um perigo atual.
O SR. ODILON BRAGA - '" nunca mais cessou o
estribilho de que, no Brasil, a política s6mente se faz pelos
grandes Estados, e especialmente pelos Estados de Minas e
de S. Paulo.
O SR. ~IoRA[S ANOHAOE - De apenas quinze ou vinte
anos para cá.
O SR. ODILON BRAGA - Vamos, porém, prosseguir,
na leitura da confissão.
Refere-se, em seguida, ao acõrdo com os chefes políticos, que o Sr. Alcindo Guanabara fizéra crer extranho i sua
vontade. (Lê):
"Nutro a convicção de que, mantido êste acõr'do
sem fraquezas nem hesitações, chegaremos a formar
uma Caroara legitima" .••
O SR, MORAIS ANDRADE - A sinceridade transparece em
cada palavra.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - É Dossivel que haja sinceridade, aí.
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O SR. ODILON BRAGA - (Continuando a lêr):
. .• impossibilitando o triunfo das duplicatas
vergonhosas" •
O SR. MORAIS ANDRADE - Duplicatas vergonhosas J
O SR. ODILON BRAGA - Quem, porém, julgava do
caráter vergonhoso das duplicatas'?
O SR. MORAIS ANDRADE - A simples existência de uma
duplicata já importa em si um fato vergonhoso. Era a burla do voto.
O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. tem toda razão.
Qual, porém, o dever da CamaI'a reconbecedora, á vista de'
tais duplicatas? O de examinar minuciosa e detidamente o assunto, para apurar qual das duas atas era verdadeira, ou, então, o de anular o pleito, para que o eleitorado
de novo se pronunciásse. Nunca, todavia, se limitando a uma
escolha arbitrária.
O SR. MORAIS ANDRADE - Onde está o arbftrio? Ondeaí a confissão do arbítrio'? V. gx. encontra é a confissão leal
do Presidente da RepúlJlica, de qne era preciso evitar a vergonha das duplicatas e das fraudes.
O SR. ODILON BRAGA - Mas não poderia evitar a·
vergonha no reconhecimento, porque essa vergonha vinha.
de traz, do processo eleitoral.
Prossigo, porém, na leitura:
"Haverá. é certo, o desvio de uma ou outra jl'nta.
apuradora, diplomando candidatos não eleitos."
O SR. MORAIS A~DRADE - Nos Estados, evidentemente.
O SR. ODILON BRAGA - Já nessas linhas êle previa
a possibilid~de de alguns candidatos trazerem diplomas sem
estarem eleitos.
"~I'm prejuízo
fraudes ••. "

do

princípio

dominante, essas

Se aparecia um diploma s6, assinado por toda a iunta
eleiLOI'ul e nito era diploma beneficiado com apoio do governador, considerava-se fraudulento.
O SI\. MOMI~ ANDRADE - t colaboração de V. Ex.; não
está escrrto is!'\o ar,
O SR. O~ILON BRAGA - " ••• essas fraudes podem e
hão de ser corrigidas ... "
O SI\. 1\IOl\AIS A~DRADE - l':aturalmente.
O SR. ODILON BRAGA:
" ... desde que c:;e estabeleça, como deve ser assentado, que para êstes casos prevalecerá, no voto decisivo da Camara, o princípio de rigorosa justiça. nO SR. MORAIS DE ANDRADE - uDe rigorosa justiça"! Vossas excelencias estão querendo julgar as coisas por critério
diverso e subsequênte a abusos vergonhosos que nesta Casa
se praticaram.
O SR. ODILON BRAGA - Contra a opinião do nobre colega, já ouvimos a opinião de Prudente de Morais.
VOLUME II
16
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o SR. MORAIS DE ANORADE - Movido por palxoes políticas de momento. Na própria carta se encontra essa dp.claração.
O SR. ODILON BRAGA - V. Ex., que inquina de RU!'1peita a opinião do grande republicano Prudente de Morais,
considera, entretanto, que as palavras do réu devem ser
cridas integralmente.
O SR. MORAIS DE ANDRADE - Porque as palavras do réu
- como diz V. Ex. - foram pronunciadas e escritas muito
depois de passadas as paixões políticas, as quais, no momento em que Prudente de Morais e"creveu a carta que
V. Ex. leu, ainda estuavam e dominavam o Estado de São
Paulo inteiro.
O SR. ODILON BRAGA - Eu poderia, se tivesse tra7.ido
a obra de Campos Sales e não quizesse excecier demasiarlamente o limite de paciência dos meus ouvintes (não apoiados
gerais). poderia demonstrar que no livro de Campos ~a)f>s
são inumeras as referências, aciduladas de paixão pessoal,
por êle dirigidas ao Sr. Prudente de Morais.
O SR. MORAIS ANDRADE - Isso não quer dizer que o
depoimento seja insincero.
O SR. ODILON BRAGA - E acrescent:l\'u na carta a
Sílviano Brandão:
"A V. Ex. cahe influir diretamente, por "pus
conselhos e por sua háhil orietação. a bem de coornenac·ão das forças que devem preponderar nas deliberações preliminares, constitutivas da nova Camal'a."
Ao Sr. Luiz Viana. então governador da Baía, depoig de
comunicar a reforma do Regimento, escrevia Campos Soles:
"Como chefe pol ítico de um Estado, que p.xerce
justa influência no seio do Congresso pelo alto \"3Ior
da sua ilustre repre!'entação, cabe a V. Ex. ine...timáveI colaboracão no patriótico trabalho de organizar e
arregimentar os elementos que terão de agir com eficácia na execução do pen!'amento que prisidiu á reforma do Re~imento da Comara. Essa execllcãCJ. rara
ser útil, precisa ser sevéra. inflexivel e isenta de preocupacões partidárias."
O SR. MORAIS A:-;DRADE - Isentas de que?
O SR. ODILON BRAGA - De preocupações partidárias.
O SR. MORAIS A!l:DRADE - [sentas de preocupações partidárias - chamo a atenção de V. Ex.
O SR. ODILON BRAGA - Perfeitamente. O nobre colega está gri fando a expressão.
O SR. MORAIS A!l:DRADE - Logo, tudo isso que V. Ex.
leu é contraprovando o seu asserta.
O SR. ODILON BRAGA - Permita V. Ex. que demonstre o contrário.
Quer V. Ex. saber qual o alcance prático da expressão
que sublinhou? E' o seguinte: até aquêle momento ainda
havia no país I)S remanescentes de duas correntes políticas,
- a Concentração e o Partido Republicano - exatamente
daquelas que o Sr. Campos Sales queria destruir, e até hoje
êle responde pelo delito de haver acabado com os nascentes
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:'Partidos da República; e foi porque os queria destruir to.talmente que exigia aquela isenção de "preocupações partldá,rías. "
Respondendo a es"a carta, o governador da Baf~ que talvez não estivesse convenientemente enfronhado das verdadeiras intenções de Campos Sales, e, quiçá, á distancia ainda
estivesse impressionado com a beleza de suas atitudes republicanas, o governador da Baía respondeu a S. Ex. su-gerindo uma grande reunião partidária, para se resolver
.quanto se relaciuuasse com o delicado assunto.
E Campos Sales retrucou:
"Devo, porém, dizer a V. Ex. que, em regra, sou
infenso ás grandes reuniões para deliberar sobre assunto que, pela sua natureza, se relacione com a direção OU orientação que se deve imprimir a um determinado momento político. Esta é uma função que pertence a poucos e não á coletividade."
O SR. MORAIS A:-:ORADE - E' preciso ser assim mesmo.
O SR. ODILON BRAGA - Vê-se bem que êle queria
.reservar-se o direito de escolher êsse escasso número de homens que deveriam decidir dos destinos políticos dos representantes eleitos pela nação.
A carta mais expressiva de Campos Sales é a dirigida a
Rodrigues Alves. então senador por São Paulo.
Ao Sr. Rodrigues Alves também referiu as combinações, os entendimentos e as reformas do regimento para verificação de poderes. Nessa carta. mostra-se ele receoso
<ie que a Baía e o Rio Grande do Sul tentassem constituir
maioria, predominante na direção política da República. o
·que evidencia quanto ambicionava, êle próprio, êsse predo·mínio. Opina, então:
"O que é indispensável é organizar desde logo no
início dos trabalhos, uma maioria arregimentada e
resoluta, que não tenha outra preocupação a não ser
a de constituir uma Camara nas melhores condições
de l"!gitimidade (pag. 248)."
O SR. MORAIS A:-:DRADE "Legitimidade". Naquele
-tempo, as palavras tinham um s6 sentido.
O SR. LUIZ CEDRO - Excelente professor, cujas lições
·nunca mais foram esquecidas no Brasil.
O SR. ODILON BRAGA - Qual era, porém, o critério
-dessa legi timidade?
O SR. MORAIS ANDRADE - Legitimidade não ~em dois
.~ritérios, mas um s6.
O SR. ODILON BRAGA - O critério era de Campos
"Sales e está aquí. Ei-lo:
"Como tenho dito, a presunção, salvo prova em
contrário, é a favor daquele que se diz eleito pela política dominante no respectivo Estado. Haverá, talvez, exceções. Estas serão estudadas e resolvidas sob
o rigoroso critério da justiça (pag. 248)."
O SIt. MORAIS ANDRADE - Estudadas e resolvidas.
não mandara resolver as situações. É presunção.

~le

-244 -

o SR. ODILON BRAGA - Quem firmaria êsse critério,.
senão êle próprio, Presidente? A seguir, mesmo para com o·
Sr. Rodrigues Alves, voltava a advertência:
UÉ evidente que se não houver absoluta firmeza
na execução do acôrdo, ou, ante~, se se malograr acombinação, por falta de uma execução leal e severa,
ninguem pode prever a que estado de confusão e de
anarquia irá ter a Camara, desnorteada, corno há deser, pela coligacão dos interesses, senão pela solidariedade da fraude (pag. 249)."

Aí está a fatalidade olímpica a que aludia Alcindo,
Guanabara, em virtude da qual, segundo êle notava, só eram
reconhecidos determinados candidatos.
O SR. MORAIS ANDRADE - Isso, agora, é comentáriomaldoso de V. Ex. Puramente maldoso.
O SR. ODILON BRAGA - Sr. Presidente, parece-me
que êsses depoimentos são suficientes. Tive, entretanto,
cportunidade de dizer, em aparte, que traria um /)utro depoimento, para cuja confirmação apelaria, para o Sr. Deputado Cincinato Braga, que não tenho a fortuna de vêr nCtrecinto. Desejava que S. Ex. confirmasse de público, o que
aliás, já fez em caráter particular, as revelações feitas pelo
Sr. Seriório de Castro, no seu livro "A República que a revolução destruiu", livro cuja leitura constituiu, para mim,
a fundamentaçâo mais decisiva da necessidade da grande
revolução regeneradora que tivemos de realizar. Narra oautor - e o estilo, agora, já é mais ameno, mais pitoresco,
si bem que tocado de lances de emoção:
"Iam ser laneados os fundamentos da política dos-governadores. Como, e em que circunstan-;ias?
Acompanhemos, sublinhando-a com algumas
observações, a narrativa que, com a f6rça de um depoimento pessoal, faz dêsse falo o Sr. Bueno de Andrade. E não lhe falta autoridade para faze-lo. Seu
nome está estreitamente vinculado a vários capítulos·
interessantes e agitados de nossa história política,
nos últimos trinta anos de seu desdobramento. Foi,
além do mais, parte no episódio.
Já estavam bem adiantados Og trabalhos da verificação de poderes, tendo sido reconhecidas, sem contestaGão, as bancadas "paulista e riogranden:ic, e um
ou ontro Deputado avulso de outras representações. Os Deputados paulistas comp['cendcr-am a neeessidade de apoiar sem reservas os Srs. C~mpo;; Sales e
Rodrigues Ah'es, (~ste nas vesperas de assumir a Presidência de São Paulo, e que' era o primeiro dos estadistas do Império, aderentes, a quem o regime conferia põsto de tamanho relevo. Composla, em sua quasi totalidnde, de republicanos históricos, parecell-llle
de bom efeito dar-lhe uma d('monstr~çr:.o de confiança, oferecendo-Ule um banquele. No dia segllinte n:
êsse festim convidava o Pre"irien!e eleito de S. Pauloos membros da bUlll'ada para uma rellnEio em sna 1'esidêncía. Devendo partir' para aS:'i'lmir o pollt'r, linhl:l'
que lhes fazer uma importante cnmunicação de caráter governamental.
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o Sr. Campos Sales - declarou em resumo na tarefa de dirigir a República, enfrenta um arduo
problema. o das fil.anças, agravado agora pela dureza
da moratória. Para êsse objetivo, precisa organizar
uma Camara de toda sua confiança, assunto sôbre o
qual já se ent~ndeu com a maioria dos governadores
estaduais, que apoiam seu propósito."
O SR. CARNEIRO

DE REZENDE Inclusive o Presidente de
Gerais.
O SR. ODILON BRAGA - (Continuando a leitura) :

~l\Iinas

"Esperava óle. portanto, que também a representação de seu Estado adotasse o critério de reconhecer
como Deputados os candidatos dos governadores, seus
adeDtcs.
A comunicação foi acolhida pela bancnda com um
espanto desconcertante. Depois de um pe:;ado silêncio.
quebrou-o com algumas palavras repassadas de emoção o Sr. Adolfo Gm·do. Era um republicano histórico
Que falava. E era, também, além de um grande amigo
do ex-PreSIdente, seu cunhado. Acentuou as divergências radIcais que não podiam deixar de se estabelecer entre a anunciada orientação e a fé republicana.
Rodrigues Alves voltou logo a falar para insistir
na necessidade de uma perfeita harmonia entre o
chefe do poder executivo e o Congresso. E acrescentou:
- As divergências passadas têm que desaparecer.
O Govêrno atual não herda as paixões do quatriênio
extinto.
Compreendeu a alus&o o autor da objeção, e calou-se.
Coube, porém, a outro republicano histórico, a vez
de secundá-lo em suas restrições: o Senador Paula e
Sousa, bela inteligência. mas minguado prestígio eleitoral. (Acessório de quasi todas as grandes figuras
mentais da política. não s6mente em S. Paulo, naquele
tempo, como em todo o país e em todos os tempos). E
não foi, sem dúvida. por outra razão que observou
a seguir o quasi Presidente de S. Paulo:
- Além dos cuidados inerentes ao seu cargo,
também cal rega o Presidente da República as responsabilidades de preponderante chefe eleitoral em
nm:::;a terra ... Acha-l'e. pois, a par de nossas necessi-dades regionais, que ele defende há longos anos. Conciento de seus passados serviços, êle espera agora
provas de confiança.
Também emudeceu o Sr. Paula e Sousa, cabendo
então a vez de falar. com um cunho mais forte de independência, do Sr. Bueno de Andrada.
- Não partilho da herança de paixões ou de ressentimentos do quatriênio findo - começou com vivacidade. Suspeita dessa natureza não me atinge, pois
fui o único Deputado paulista que por vezes divergiu
de atos do Sr. Prudente de Morais. Não mereço a
pécha de ignorar as necessidades de S. Paulo, quer
de ordem moral, quer de natureza material. Lá ganho
-minha vida desde moço em trabalhos técnicos, e sem"pre me imiscui em lutas políticas e pleitos eleitorais.
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Republicano declarado em pleno regimen monárquico".
em comícios e na imprensa, no ensino, e sobretudo,
ante c eleitorado, defendi os ideais de liberdade e implantei as esperanças de igualdade. Conheço bem, portanto,
elemento popular que sustenta a República.
A ninguém peço meças na dedicação á fórmula republicana e aos interesses paulistas. Reconheço, no entanto, no Sr. Campos Sales, um chefe político de alto
valor. Posso, sem constrangimento, pedir-lhe conselhos para me guiar na organização da nova Camara.
Mas não creio que êle, premido na prensa financeira,
disponha agora de tempo ptira examinar a regularidade de atas eleitorais."

°

o SR.

MORAIS

ANDRADE -

O SR. ODILON BRAGA -

Evidente; nem êle queria isso.
(Continuarulo a leit.ura.)

"Falando clara e pausadamente, fez então Rodrigues Alves esta formal declaração:
"Não se trata de verificação de poderes pp.lo estudo de atas. O presidente da República deseja ocompromisso da bancada paulista para reconhecer
todos os candidatos dos governadores dos Estados.
Eu concordo com o Presidente da República na sua
nova orientação polltica!"

O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex. levanta nova acusação, agora contra Rodrigues Alves.
O SR. ODILON BRAGA (continuando a leitura) - .
"Rompeu, de novo, o pesado silêncio que caiu na
saia, o Sr. Bueno de Andrada.
- Por fim, declaro não acompanhar i) Poder
Executivo em tão errado caminho. Hostilizarei êsse'
novo regime sempre que puder, e como puder.
Estavam lançados os fundamentos da resi3tência.
o Deputado Miranda Azevedo, signatário do manifesto de 1870, homem culto e de altivo caráter, falou
com energia combatendo a orientação que assim se
pretendia tracar á bancada. classificando-a como
"uma desmascarada empresa de apóstatas interesseiros" •
Secundou-o o Sr. Cincinato Braga, I) qual, na
crua análise a que submeteu a proposta, lembrou as
promeRsas da propaganda e as doutrinas de liberdade
pregadas ao povo. Acrescentou não ter dÚvida, sObre
os grandes males que adviriam para o Brasil, no caso
de sair vitorioso daquela sala aquilo que denominava
um "plano autocrático. Ficaram sem éco, e sem nenhuma impugnaçiio, as palavras de um e de outro.
Ia se iniciar o regime das execuções nos reconhecimentos de poderes - ou das degolas, segundo um
têrmo mais adequado á técnica parlamentar - processo que deveria criar a incompatibilidade cada vez
mais crescente em que viveriam daí por diante Congresso e povo. "
Senhores, depois dêstes depoimentos,
alguns dos
quais nos chegam alJ3 ouvidos banhados de uma generosa
emoção cívica - d~pois dêstes depoimentos, repito, estou
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certo de que nenhum dos Deputados que me honram com a
a sua atenção, poderia negar que foi, com o estabelecimento
da política dos governadores, que em verdade, se subverteu,
pelll base, radicalmente, o sistema da Constituição de 91.
O SR.. MORAIS ANDR.ADE - Foi com o abuso, concordo;
não com o uso.
O SR. BARRETO CA:'>fPJ<:LO - A manobra cabia dentro do
plano da Constituição de 91.
O SR. ODILON BRAGA - Foi á margem dêsse plano
que êsses fenômenos se verificaram.
Que tinha, entretanto, a Constituição com isso?
O SR.. POLICARPO VIOTTl - A Constituição nada tinha
com isso. Os homens é que não a praticavam.
O SR. ODILON BRAGA - A Constituição baseava-se
no voto livre e verdadeiro. A Constituição partia da presunção de que os homens púb'icos, em especial aqueles que
tinham feito a propaganda da República, seriam incapazes,
quando chamados ao govêrno, de corromper a pureza do regime com afronta para os ideais que tinham pregado nos
formosos dias da propaganda.
Vejamos, entretanto, Senhores, como a política dos Governadores, na realidade ...
O SR. CARNEIRO DE REZENDE - Hoje é a política dos Interventores ...
O SR. M.'RlO CHER.:'.toNT - Hoje, mais lógica.
O SR. ODILON BRAGA. - .,. subverteu, como disse,
o sistema da Constituinte.
Ao comentar o art. 15 da Constituição, João Barbalho,
um dos mais luminosos e autorizados intérpretes da Carla
de 91, sintetiza, em 10 curtos parágrafos, o sistema de
freins e contrapesos que deveria manter o equilíbrio moral
dos poderes.
É fácil ver de que maneira a interferência da política
dos governadores operou essa subversão.
Pelo primeiro parágrafo, os excessos do Govêrno Federal
seriam refreados pelos Estados. Ora, a política dos governadores consistia, precisamente, na coligação dos govel'Oad('res para apóio do Govêrno Federal. Pelo segundo, a Camara dos Deputado teria o contrapeso do Senado.
O SR. MÁRIO CH),."RMONT - Era a recíproca dos favores.
O SR. ODILON BRAGA - Ora, estabelecida a política
dos governadores ...
O SR. MORAIS ANDRADE - Lógo, foi êsse servilismo que
creou a política e não o Presidente da República.
O SR. ODILON BRAGA. - ., .os reconhecimentos arbitrários de poderes determinaram a servilizacão da Camara e Senado ao mesmo jugo presidencial.
O SR. MORAIS ANDRADE - Tomando as palavras de
V. Ex., tirarei as consequências logicas. Supondo que o
servilismo dos Deputados e Senadores permitisse êsse reconhecimento de poderes, então, a êsse servilismo, é que se
deveria atribuir os males todos da velha República, como
atribuí no meu discurso a que V. Ex. está respondendo.
O SR. ODILON BRAGA - Mas V. Ex. não atribuiu
mal. ..

-

248-

o SR. MORAIS ANDRADE - Atribuí bem.
O SR. ODILON BRAGA - ... porque os Deputados não
estavam servilizados ao Presidente da República, mas aos
governadores dos Estados. Estavam submetidos ao jugo do
Presidente, porque os governadores assim o impunham" E
ai daqueles que se dessem ao capricho de ter independência. Seriam eliminados dr...s chapns estaduais e condenados
ao ostracismo, levando na sua d{)sdita a sorte dos seus correligionários e amigos.
O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex. está esquecendo a
história política contemporanea. Dentro de São Paulo, cuja
poIftica bem conheço e para a qual quero chamar, no momento, a atenção da Assembléia, dentro de São Paulo. nós
nos levantamos contra a poIftica dos presidentes de Estado •••

O SR. FERNANDO ABREU - Em vão, porque nunca a
oposição, em São Paulo, poz abaixo um govêrno; nunca ~o
vêrno algum de São Paulo foi abatido.
O SR. MORAIS ANDRADE - ... com tanta eficácia que da
nossa reação resultou a Aliança Liberal, e da Aliança Liberal a Revolução de 30; com tanta eficácia. que mandamos
ao Congresso Federal Deputados independentes que souberam fazer ouvir a voz das reivindicações populares.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Mas que Dão conseguiram
se reeleger. (Trocam-se diversos apartes.)
O SR. ODILON BRAGA - Voltando á demonstracão.
Pelo terceiro, as demasias do Poder Legislativo encontrariam limites no veto do Presidente da República; a política
dos governadores dispensou a necessidade da sancão e do
veto, porque a ordem dada ás bancadas era a de votar de
acOrdo com as instruções do Presidente.
Pelo quarto parágrafo, os abusos do Poder Executivo
teriam imediato corretivo no imp~achment; ora, a politica
dos Governadores tornava irrea.lizável a responsabilização
do Presidente, porque os Governadores eram coniventes com
os seus delitos funcionais.
Pelo quinto, os desvios do Judiciário deveriam sofrer
a retificação do Legislativo que lhe traçaria novos límitp-s
á competência, respeitados apenas os canones constitucionais; a política dos governadores, sem dispensar a correção
legislativa, pelo jogo natural das nomeações e das promoções, contaminou a3 atividades judiciarias.
Pelo sexto, os excessos ainda do Legislativo deveriam
SOfl"er a contensão do Judiciário, põsto de guarda á Constituição; a política dos governadores, ao compenetral'-se o
Supremo Tribunal Federal de tão relevante funcão constitucional, reformou a Constituicão para o fim de impedir a
ação l'epuradora do Judiciário:
Pelo 7°, ainda os excessos do Presidente da Eepública poderiam atalhar-se no Senado, a quem tocava aprovar,
ou não, a nomeação de certos funcionários, No regime da
política dos governadores, o Senado era o refúgio amável e
seguro dos gove.rnadores coligados com a presidência da
República.
Pelos 80 e 9° !Jurágrafos, o:: excessos dos Deputados e
Senadores encontrariam punição retificadora no julgamento do povo, mediante eleições periódicas. A politica dos
Governadores fazia das eleições meros aparatos democráti-
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·'Cos. E quando o povo decidia-se a tomar a sério o seu pa'Pel, fazia funcionar a máquina dos reconhecimentos arbí'trários, máquina que invertia os têrmos aritméticos dos re,sultados eleiLorais.
Finalmente. pelo 100 , os eleitores deveI'ialo I'efreiaI' (J
povo por meio da escolha do Presidente e do Vice-Presidente.
Ora, a política dos governadores excluiu eleiLore.c; e
povo da nO:::isa realidade política, substituindo-os pelos
acõrdos dos Presidentes c dos Governadores, passando uns e
outros a sair de combinac;ões e ciI'cunslancias qUI) sempre
os fizeram, uns e outros, escolher os seus' pI'ópI'ios sucessores.
O SR. MORAIS Al'i'DRADE - Foram os abusos. Nunca
neguei.
O SR. ODILON BRAGA - Tal qual se vê, o estudado
que estou fazendo é de relev..mcia capital na hora em que
nos achamos. Se não impediI'mos, por medidas eficazes, a
reincidencia da política fios GoveI'nadores, estejamos certos
de que todos os Conselhos e Comissões Permanentes, cria·dos pelo anteprojeto de Constituição, submetido ao nosso
exame, sómente servirão para fortalecer ainda mais o Pre·sidente da República.
.
Temos que ir ás raizes do mal. Campos Sales o disse e
o proyou: A realidade do podeI' 00 Brasil tem residido no
·Governo dos Estados, que atua diretamente pelo voto, el~
mento básico de qualquer sistema democrático.
Ou compensamos esse poder, ou estaremos a realizaI'
obra improfícua.
Não obstante, Sr. Presidente, tenha outras considerações a fazer, uão quero abusar Ilor mais tempo da tol~r~n
cia tão amável com que os meus nobI'es colegas me dlstín'guem ...
O Sn. ABELARDO MAnINHO - Compreendo porque Os
Deputados se servilizaram aos governadores. 1\1 a", porque
estes teI'iam interesses em se servilizarem ao Presidente
,da República? .
O SR. ODILON BRAGA - Os governadores eram, todos êles, candidatos naLuI'ais, pI'imeiro, os dos chamados
grandes Estados, á pesidência da República, os dos médios,
-á vi~e-Prcsidência, e quando isso não fôsse possível, a uma
cadeira no Senado.
O SiL ABELARDO l\IARINHO - A explicação dêsse servilismo dos governadores ao Presidente da República
não
estarã, com mais segurança, nas grandes atribuiçõe5 constitucionais que o Presidente da República tinha nos Estados? tste é o ponio.
O SR. ODILOl\; BRAGA - Demonstrei que essas atribuições não conduziriam á polftica dos governadores, e,
'agora, devo dizer, mais que com o desdobramento natural
dessa política. que uma vez instituida com o correr dos
tempos, assumiu proporções alarmantes, os presidentes passaram, como todos os viciados, a não poder dispensar mais
-o tóxico do apôitl unanime ua Camara, para cuja obtenção
não hesitavam na prática de todos os delitos funcionais,
O Sa. FERREIRA DI!: SOUSA - Houve uma espécie de
~tran,.;missão dos caráteres adquiridos.
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O' SR. MÁRIO CHERMONT - Nunca foram mandatários·,
da vontade popular.
O SR. ODILON BRAGA - Daí por .diante, os presidentes não mais agiram dentro de suas atribuições regulares, porque preferiam o apêlo aos estàdos de sítio, e intervenções inconstitucionais.
O SR. MORAIS ANDRADE - As intervenções também sãoobra de Campos Sales?
O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. está demonstrando·
que não tem acompanhado as minhas considerações. e isto
é para mim motivo de grande pezar.
O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex. está falando agora de
mtervenções nos Estados, e eu pergunto se elas também são'
atribuídas á ação de Campos Sales.
O SR. ODILON BRAGA - Vou ser agradável a V. ,Ex.,.
dizendo que, pelo contrário, Campos Sales preferiu dominar
os Estados, dominando os governadores, do que interferirpor meio do escandalo das intervenções federais.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Porque tinha o prestigio,
o poder nas \mãos, a. cornucópia das graças ...
O SR. ODILON BRAGA - Mas, Srs. o prestígio do Presidente não existia por si só. Queiram VV. EEx. imaginarMinas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Baía, Pernambuco,.
enfim, os diferêntes Estados dispostos a resistir ao Presidente .da Repúblíca.·
.
O SR. LENGRUBER FILHO - O Estado do Rio quiz re-'
sistir e foi esmagado ...
O SR. ODILON BRAGA - Não digo a resistência isolada dêste ou daquele Estado, mas a da sua maioria. Uma
vez que essa resistência se fizésse, evidentemente todos ospoderes do Presidente da República desapareciam como'
fumo.
O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex., portanto, concorda
comigo, que a causa de tudo isso foram o servilismo, O·
oportunismo, o negativísmo das próprias personalidades doS'políticos de então.
O SR. ODILON BRAGA - Sr. Presidente, não queromais cançar a atenção da Assembléia (não apoiados), mas,.
ao contrário agradecer muito cordialmente áqueles que me
distinguiram, em tão adiantada hora, com a gentileza .desua assistência. Espero ter a oportunidade de voltar á tribuna para continuar na exposição e exame. "
O SR. LENGRUPER FILHO - Que com tanto brilho vem·
fazendo. (Apoiados).
O SR. ODILON BRAGA - ... desses fenômenos, que'
considero fundamentalmente ligados á origem dos nossos
grandes males políticos, daqueles males que, como disse,
desfecharam na Revolução de Outubro de 1930. (PalmasMuito bem; muito bem. O orador é vimamente cumprimentado. )

Durante o discurso do Sr. Odilon Braga, o
Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira,
da presidência, que é ocupada pelos Srs. Pacheco de Oliveira, 1° Vice-Presidente, e FernandesTávora, 2° Secretário.
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Comparecem mais os Srs.:
Mário Chermont, Veiga Cabral, Lino Machado, Maga-'
lhães de Almeida, Carlos Rei:;, Hugo Napoleão, Pires Gaio'\o,
Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues,
Silva Leal, Jeová
Mota, Ferreira de Souza, Pereira Lira, Barret{) CampelO,
Souto Filho, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Augusto Cavalcanti, José Sá, Simões Barbosa, Osorio Borba, Góes Monteiro,
Izidro Vasconcelos, Marques dos Reis,
Clemente Mariani,
Negreiros
Arlinão LeolLÍ, Medeiros Net.o, Manoel Novai)~,
Falcão, Paulo Filho, Amaral Peixoto,
Olegário Mariano,
Raul Fernandes, Cezar Tinoco, Fernando Magalhães, Gwyer
de Azevedo, Fábio Sodré, cardoso de Melo, Bias Fortes. Melo
Franco, José Braz, Adelio Maciel, Negrão de Lima, Gabriel
Passos, Augusto Viégas, Belmiro de Medeiros, Carneiro de
Rezende, Zoroastro Gouveia, Cincinato Brag'd, Carlota Queiroz, Almeida Camargo. Cardoso de Melo Neto, Morais Leme,
Domingos Velasco, Nero de Mdcedo, Generoso Ponce, JoãO
Vilasboas, Francisco Vilanova, Lacerda Pinto, Mauricio Cardoso, Raul Bettencourt, Acír Medeiros, Armand') Laydner,
Antônio Rodrigues de Sousa, Auguf!to Corsino, Alexantire
Siciliano Júnior, Mário Ramos, Rocha Faria, Oliveira Passos. Gastão de Briw, Roberto Simonsen, Levi Carneiro, Morais Paiva, Nogueira Penido. (74).
Deixam de comparecer os Srs.:
Moura Carvalho. Abel Chermont., Agenor Monte, Alberto
J.oão Alberto, AntÔnio Machado,
Prisco ~rafso,
Carlos Lindenberg, Rui Santiago,
Miguel Couto, PereIra
Carneiro, Alípio Costalat, Oscar Weinschenck, José Eduardo,
Buarque N.:lZarelh, Pandiâ Cal6geras, Simão da Cunha, Ribeiro Junqueira, Valdomiro Magalhães, Benedito Valadares,
Plínio Correia de Oliveira, José Carlos, Mário Whatel1y,
Idálio Sardemberg. Argemiro Dorneles. Valter James Gosling, Pacheco e Silva, Pedro Rache, Oliveira Castro. (29).
~sel1i,

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão, designando para amanhã a mesma
ORDEM DO DIA

Trabalho de Comissão.
Vém á Mesa as emendas de nrs. 92 a 118.
Está sõbre a Mesa, pelo prazo de 20 dias, para receher
emendas de 1· discussão, o projeto de Constituição (14 dia).
Levanta-se a. sessão ás 16 horas e 48 minutos.
0

24a Sessão, em 13 de Dezembro de 1933
Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente; Cristóvão'
Barcelos, 2" Vice-Presidente

1
Ais 14 horas, comparecem os Srs.: Antônio Carlos, Pa-checo de Oliveira, Cristóvão Barcelos, Tomaz Lôbo, Fernan-des Távora, Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Cunha Melo,_
Alfredo da Mata, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura
Carvalho, Mag?lhães de Almeida, Costa Fernandes, Adolfo
Soares, Rodrigues Moreira, Godofredo Viana, Silva Leal, José
de Borba, Kerginaldo Cavalcanti, Herectíano Zenaide, Veloso Borges, Irineu Joffily, Barreto Campelo, Agamenon Magalhães, Arruda Falcão, Mário Vomingues, Humberto Moura, Góes Monteiro, Valente de Lima, Guedes Nogueira, Leandro Maciel, Rodrigues Dória, J. J. Seabra, Artur Neiva,; Alfredo Mascarenhas, Leôncio Galrão, Átila Amaral, Homero
Pires, Manuel Novais, Negreiros Falcão, AlOísio Filho, 1- rancisco Rocha, Arnold Silva, Lauro Passos, Fernando de Abreu,
Jones Rocha, Henrique Dodsworth, Sampaio Correia, Leitão·'
da Cunha, Olegário Mariano, Prado Kelly, Gwyer de Azevedo, Cardoso de Melo, Soares Filho, Bias Fortes, PedroAleixo Paraguassú, Waldomiro Magalhães, Celso Machado,
Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende,
Alcantara Machado. Rodrigues Alves, Barros Penteado, Ver-·
gueiro César, Hipólito do Rêgo, Guarací Silveira, JoséUl-·
piano, Almeida Camargo, Antônio Covelo, Cardoso de Melo,
Domingos Velasco, Generoso Ponce. João Vilasboas, Alfre-do Pacheco, Carlos Maximiliano, Mauricio Cardoso, Anes
Dias, Frederico \Volfenbutell, João Simplício, Renato Barbosa, Ascanio Tubino. Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Raul
Bitencourt, Alberto Diniz, Ferreira Neto, Valdemar ReikdaI, Francisco Moura, Antônio Penafort, João Vitáca, Alberto Surek. Armando Laydner, Edwald Possolo, Guilherme-Plaster, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Mário Manhães. Sebastião de Oliveira, Martins e Silva, Mílton
Carvalho. Ricardo Machado, Horácio Lafer, Alexandre Siciliano Júnior, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Teixeira Lei-te, Oliveira Castro. Pinheiro Lima, Abelardo Marinho, Nogueira Penido. (126).
i

o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimento de 126 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 posta em discussão.
O Sr. Henrique Dodsworth - Peço a palavra sôbre a ata.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, sÔbre a ata, o Sr Deputado Henrique Dodsworth.
O Sr. Henrique Dodsworth (Sóbre a ata) - Sr. Presidente, peço a V. Ex. a gentileza de fazer constar da ata da
sessão de ontem que, se a hora do expediente não tivesse
sido toda ela ocupada pelo nobre representante de Minas
Gerais, Sr. Odilon Braga, e me houvesse sido permitido falar
nesse momento, eu teria procedido á leitura, e comentado, o
seguinte telegrama, que recebi de Lisboa:
"Deputado Dodsworth - Camara - Rio.
A nota ofic.ial do Govêrno, afirmando haver autorizado o Ministério do Exterior a comunicar aos representantes diplomáticos que os brasileiros, expatríados por motivos políticos, podem regressar á Pátria.
não é verdadeira. quanto aos exilados ora em Portugal, visto o Consul declarar ser necessário a cada um
pedir permissão ao Ministério do Exterior, por
seu intermédio, o que é uma fórmula inaceitável.
Sauda.c;;ões." (Muito bem..)
Em seguida, é aprovada a ala da sessão antecedente.
O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do expediente.
O Sr. Tomaz Lôbo (1° Secretário), declara que não hil- ex:pediente a ser lido.
2

Vão a imprimir:
PROJECTO DE RESOLUÇÃO

N. 2-.-\, de 1933

AUéra a distribuição das bancadas ria Assembléia Nacional
Constituinte; com parecer da Comissão de Polícia

(Polícia 3, de 1933)
A Indicação atrihue, ã Mesa da Assembléia, o encargo de
distribuir em partidos ou correntes de opinião, conforme
fÔr o caso, os Deputados que, nas eleições, hajam figurado
sob a mesma legenda e os representantes de cada grupo de
classes, designando-lhes nas bancadas as suas posições, de
aCÔrdo com as tendências idealistas manifestadas pelos seus
representantes autorizados e pela ordem do valor numérico
dos seus componentes.
Conforme declararam os seus autores, e é referido expressamente na justificação oferecida, as idéias formuladas
na emenda têm por fim disciplinar as correntes de opinião,
no recinto e para os trabalhos ulteriores da Assembléia, estimulando a formação dos grandes partidos nacionais, de
acõrdo com o espírito do recente Código Eleitoral.
A aplicação da providência indicada para atingir o seu
·alto objetivo de definição parlamentar pressupõe, entretan,·to, a existencia de partidos nacionais e de correntes de opi-
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mao definidas no seio da Assembléia, compreensf....os dos
:pontos fundamentais de uma ideologia política, de modo as')
imprimir um caráter, tanto quanto possível, permanente á
nova distribuição que a emenda estabelece para o plenário
da AssembléIa.
Foi, por assim entender, que a Comissão de Polícia, por
ocasião da reforma do Regimento Intel'llo, no parecer reiaUvo á emenda n. 27, d~ que a presenLt) indicação fi simples
renovl1ção, a acei tou em princípio, por estar de acôl'do com
a tendencia dos parlamentos modérnos; mas, suggeriu que
a mesma fosse posta em prática oportunamente, quando se
tivessem definido os partidos ou correntl'S de opinião.
Desde logo, antes da criação dos grandes partidos nacionaes, o que se póde fazer como estabeléce a emenda, reconhecendo a inexistencia desses partido:;, é distribuir /)s
Deputados de acôrdo com as legendas sob que hajam figurado Das eleições, e os representantes de classes conforml}
as tendências idealistas manifestadas pelos seus representantes autorizados.
É de cor.,;iderar. entretanto, que as legendas, al.:m de
muito numerosas, só por si, pelo fato de !'erem iguai!'. não
exprimem uma unidade de orientação doutrinária êlltre os
diversos partidos locais que as adotaram, existindo, a par
disso, partidos políticos de ideologias afíos que se apresentaram ás eleições sob legendas diferentes.
Em face dessas considerações, que explicam o seu parecer anterior, a Comissão de Polícia subméte o caso á deliberação da Assembléia.
Sala das Sessões, em 13 de Dezembro de 1933. - Ant07lio Carlos, PI'esidente. - Th.omaz Lobo, tO Secretário. Fenzandes Tavora. 2° Secretário. - Clementino Lisbôa, 3°
Secretário. - Waldemar Jlotta, 4° Secretário.
PROJECTO A QUE

S~

REFERE o PARECER

Artigo Único. Cejam incluídas no Regimento Interno
as seguintes disposições:
Dos partidos e correntes de opinião:
Art.
A Mesa da Assembléia, dentro de 20 dias. a
contar da aprovação do Regimento Inter·no. distribuirá em
partidos ou correntes de opinião, confor·me fôr o caso, os
Deputados que, nas eleii;ões, hajam figurado sob a mesma
legenda e os representaTltes de cada grupo de classes, designando-lhes nas bancadas as :mas posít;óes, de acôrdo com
as tendências idealísticas manifestadas pelos seus representantes autorizados e pela ordem do valor numérico dos seus
componentes.
Art. Os Deputados que não hajam sido eleitos sob nenhuma legenda, ou cujas legendas apenas hajam dado um
representante. poderão manifestar por escrito. a sua reunião em grupo, ou a sua adesão a qualquer partido ou corrente de opinião; e. se o não fizerem, a Mesa os incluirá
no grupo dos .. independentes" •
Art. Os partidos ou correntes de opinião poáerão fundir-se ou sub-dividir-se, devendo a comunicacão di~sses fatos e de qualquer outra alteracão por êles f\ofrida, ser feita
á Mesa pelos sens representantes autOrizados.
Art. Os partidos, as correntes de opiniões, os grucorrentes de opinião, são os seus respectivos "leaders", cuja
eleição ou substituição será comunicada á Mesa em sessão
plenária, após a leitura do expediente.
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ArL Os partidos, as correntes de opiniões ou os grupos de partidos ou de correntes de opinião, serão represen-tados nas comissões que se viérem a constituir proporcional-mente á sua fôrca numérica, segundo cálculo prévio da
Mesa.
Parágrafo único. A divisão do número total de Deputados pelo de voga.is da comissão indicará quantos Depu-tados de cada partido ou corrente de opinião, grupo de partidos ou de correntes de opinião, lhes asseguram um representante na comissão. Os demais cargos serão por êles providos na ordem decrescente das suas frações que se não fizeram representar.
ArL
A requerimento de 50 Deputados, a Assembléia poderá, por maioria de votos e presente a maioria
dos seus membros, declarar encerrada a discussão da matéria, desde que haja sido discutida em cinco sessões e sôbre
ela se tenham manifestado todos os partidos e correntes de
opinião que o desejarem.
§ 1.0 Dentre os oradores inscritos será facultada a palavra, successivamente, a um representante de cada partidoõü çorrente de opinião e, só depois de haverem todos falado,
se permitirão outros oradores, sempre na ordem da inscrição.
§ 2.° O requerimento de encerramento da discussão não
poderá sofrer debate de qualquer natureza, nem encaminhamento de votação. Esta votação será efetuada na sessão
do dia imediato.
Sala das Sesseões, em 27 de Novembro de 1933. - Praclo
Kelly. - Augusto Amaral Peixoto. - Waldernar Motta. Luiz TireUi. - Ed(Jard Sanches. - Fernando de Abreu. Domingos Vellaseo. - Waldemar Falcão. - Ruy Santiago.
- Christovão Barcellos. - Asdrubal GWlIer de Azevedo. Jones Rocha. - Cesar Tinoco. - Xavier de Oliveira. Olegario Marianno. - Jehovah Motta. - Agenor Monte. Abelardo Marinho. - Francisco de Moura. - Guilherme·
Plaster. - Sebastião de Oliveira. - Acyr Medeiros. - João
Miguel Vitaca. - Alberto Surek. - Mario Manhães. - Eugenio Monteiro de Barros. - Antonio Rodrigues de Souza.
- Edmar da Silva Ca.rvalho. - Mario de Moraes Paiva. Vasco Toledo. - Erlwald Possolo. - Ferreira Neto. Antonio Pennafort lIe Souza. - Armando La1Jdner. - Waldemar Reikdal. - Gilbert Gabeira. - Martins e Silva. Fernando Magalhães. - Zoroastro Gouveia. - Lacerda
Werneck. - Alipio Costallat. - Leão Sampaio. - Lemgruber Filho. - José de Sd. - Osorio Borba. - Humberto
Moura. - Nilo de Alvarenga. - Góes Monteiro.

INDICACÃO

N. 3, de 1933

Indica que a Mesa lIa .4.s.~cmbléia submeta ao voto do plenário a cl'iação de Comissões Técnicas Assessoras da Comissão de Constituição; com parecer da Comissão de
Policia.

(Polícia 7 -

1933)

A Indicacão do do Sr. Deputado Xavier de Oliveira visa a
criação de Comissões Técnicas Assessoras da Comissão Cons-·
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titucional, ás quais deverá ser atribuida a incumbencia de
estudar e emitir pareceres sõbre assuntos especializados
contidos no Projeto de Constituição, de acõrdo com as instruções que lhes forem dadas pelo Presidente da referida
Comissão de Constituição, atribuindo-se-lhes também a faculdade de formular questões de orientação geral sobre suas
matérias, encaminhando-as ao Presidente da Comissão Constitucional.
Segundo a mesma indicaçã<J, as Comiss/3es Assessoras
serão designadas pela Mesa, de acôrdo com o Presidente da
Comissão de Constituição, em face dos assuntos que mereçam
estudos especializados, sendo os seus membros ('leitos pela
Assembléia, <Jbedecendo-se ao critério de especialização de
cada um nas respectivas matérias.
Já, por ocasião da reforma do Regimento Interno, o
mesmo Deputado, Sr. Xavier de Oliveira, apresentára uma
emenda no sentido de poderem ser criadas su.b-comissões,
tantas quantas fossem julgadas necessárias, tendo-se em
vista as matérias estritamenle ~cnicas do anteprojeto constitucional. Nos têrmos em que foi formulada a :!menda,
entendeu a Comissão de Polícia que o julgamento da necessidade da criação das aludidas sub-comissões era atribuída á
Comissão Constitucional, e, assim sendo, a proposta feita estava atendida pelo art. 20 (segunda parte), do Regimento
Interno que faculta á mesma Comiss?ó consult:lr as capacidades técnicas que julgar necessárias, podendo ccnstituir,
se julgar útil, sub-cOIJ;1issões.
A presente indicação aféta, entretanto, á Assembléia o
julgamento da necessidade da criação imedi:lta das Comissões Tér.nicas Assesso:-as, estabelecendo o modo da sua organização e composição, e definindo as ~uas atribuiCÕes.
A Comissão de Polícia cons.idera que, por sua natureza
complexn, as leis constitucionais são obra mais dos técnicos
que do plenário das assembléias políticas; e que, a matéria
constitucional, deve ser trazida ao debate da Assembléia devidamente ordenada e esclarecida pelo estudo de comissões
especiais, submetendo a indicação propósta á delibe;:acão da
Assembléia.
Sala das Sessões da Comissão de PolIcia, 13 de Dezembro de 1933. - Antonio Carlos, Presidente. - Thomaz Lobo, 1° Secretário. - Ferna:ndes Tavora. 2° Secretário. Clementino Lisbda, 3° Secretário. - 1Valdemar Motta, 4°
Secretário.
I
INDICAÇÃO A QUE SE REFERE o PAItECER
Indico que a Mesa da Assembléia submeta ao vot.o do
plenário a criação de Comissões Técnicas Assessoras da Comissão de Constituição, ás quais seja atribuída a incumbência de estudar e emitir pareceres sôbre assuntos especializados contidos no Projeto de Constituição, de acôI'do com instruções que lhes forem dadas pelo Presidente da referida
Comissão de Constituição.
Outrossim, indico mais, que ditas Comissões Assessoras sejam organizadas pela Mesa, de comum acõrdo com o
Presidente da Comissão de Constituição, em face dos assuntos que mereçam estudos especializ!l.dos, sendo seus membros eleitos pela Assembléia, para cuja escolha obedecerá,
tão s6mente, á eapecialização de cada um ex-vi de trabalhos
publicados ou de notória competência nas respectivas matérias.
VOLUME li

:17
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Que se atribua, ainda, a tais Comissões o poderem formular questões de orientação geral sôbre suas matérias, e
encaminhá-las, em síntese, depois de tê-las votado púr maioria de seus membros, ao presidente da Comissão de Constituição, que lhes dará o conveniente destino.
Sala das Sessões, 4 de Dezembro de 1933. - Xavier de
Oliveira.
4

a Sr. Presidente - Vou dar a palavra ao primeiro orador
inscripto para falar na hora do Expediente. Tem a palavra
o Sr. Deputado Daniel de Carvalho. (Pausa.)
Não estando presente o Sr. Deputado Daniel de Carvalho, vou dar a palavra ao orador inscrito imediatamente
depois. Tem a palavra o Sr. Deputado Teixeira Leite.
a Sr. Teixeira Leite - Desbabituado da tribuna, não
tendo para ela pendores, nem aptidões, é com forte constrangimento, que vos importuno, vindo ocupar vossa atenção
sObre o n. 6, do art. 33, do Anteprojeto, na sua parte relativa á navegação de cabotagem. Pelo Pacto de 24 de Fevereiro, a navegac;ão de cabotagem era um previlegio dos navios nacionaes. Pelo texto do Anteprojeto poderá a Assembéia, "quando julgar conveniente ao interesse público, permitir que ela seja praticada por navios extrangeiros". Como
vêdes, mudou radicalmente a situação.
Porque, Senh'Ores, não nos iludamos. Para o Brasil, e
para a marinha mercante nacional, a situação vai ser peor
do que antes. Pesará sObre ela, permanentemente, a ame~
ça da promulgação de uma lei, que poderá, de chofre, permitir a concorrencia da navegação extrangeira, e, sob oguante de tal ameaça, eu vos pergunto: haverá capitais, que
se encaminhem para um negócio, já de si precário, e que
de momento poderá ser totalmente aniquilado por poderosa
eoncorrencia? Nem se alegue, que tal medida, depende de
exame meditado do Poder Legislativo, com a colaboração
do Poder Executivo e que, por isso, só será tomada em casoe
extremos, depois de madura renexão. Não tenhamos ilusão
sObre isso.
Campanhas, habilmente conduzidas, poderão fazer crêr
que se trata de assúnto de interesse público, medidas radicalmente contrárias a êle, expressão apenas de intuitos subalternos, muitas vezes promovidas pelo capitalismo inter.
nacional. E surge, de repente, uma agitação, que parece
nascida dos reclamos e legítimos anceios do país e a Assembléia é surpreendida, com a propositura de medidas, que
adota, como atendendo ás necessidades nacionaes, e irá, tão
sómente, servir ao imperialismo extrllngeiro.
Evitemos no Legislativo, as surprezas uas pressões da
opinião, movidas por manobras, habilmente conduzidas, levando-o, de boa fé, embora, a agir contra os verdadeiros
interesses do País. Não deixemos que uma lei ordinária
facilmente elaborada, possa dar, inesperadamente, um golpe
de morte na marinha mercante nacional.
Poder-se-á alegar que essa lei, será por prazo curto;
mas eu tambem poderei dizer, que poderá ser por prazo
longo e que, mesmo antes de votada, - pelo simples f.ato,
vamos dizer assim, - de estar em estado potencial, no texto
da Constituição, l·epresent.ará uma séria ameaça, um granue
trop~ç.o, um for~e embaraço ao desenvolvimento da nossa
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o SR. CUNHA MELO - Será, mesmo, a morte da marinha nacional.
O SR. TEIXEIRA LEITE - A nacionaJizacão da navegacão de cabotagem foi, sem dúvida, uma nas grandes conquistas da Constituição de 1891. A approvacão da emenda ao
art. 13, de que resultou esta medida, que Alberto Torres,
o maior óos nossos pensadores políticos, chegou a declarar
ser .. a única medida de caráter verdadeiramente constitucional do Pacto de 24 de Fevereiro", teve o apõio dos maiores vultos da Constituinte: João Barbalho, Nilo Peçanha,
Floriano Peixõto, Cassiano do Nascimento, Vitorino Monteiro, Lopes Trovão, José Mariano, Amaro Cavalcanti e Aristides Lobo, só para citar alguns, dentre os 151 signatái"ios
da emenda, que quasi todos vieram ter destacada posição
no regime que acabavam de fU.ldar.
Propositadamente citei, em primeiro lugar João Barbalho, autor de nota entre os nossos constitucionalistas, por
êles muito acatado, porque tenh') ouvido por aí dizer que
o dispositivo em lide não devia figurar em uma constituição.
~ste aspeto, porém, não me preoccupa, não tendo mesmo autoridade para discuti-lo, desejando ater-me s6ment9 a
outras faces desta importante questão para a economia nacional.
A aprovação do texto do anteprojeto importaria em lavrar sentença irrecorrível, contra a marinha mercante brasileira, cuja consequência seria a sua ruína total e irremediável. (Muito bem!)
E isto, Senhores, seria um crime contra o Brasil.
Seria golpear fundo a nossa capacidade de defesa nacional; seria fazer desaparecer elemento poderoso da unidade
pátria e constituiria uma ameaça permanente á nossa produção.
Litoral vastíssimo, com cêrca de 8.000 quilômetros de
costa, tendo como ponto de convergência das suas zonas de
produção interior, portos desarticulados, sem outros meios
de comunicação, ou muito precários quasi todos êles, a defesa do País só pode ser assegurada se, ao lado das várias
armas de guerra, tivermos uma frota mercante nacional, com
todo o aparelhamento necessário, para que nas horas difíceis,
que praza aos céus nunca cheguem, mas para as quais devemos estar prevenidos, não nos faleçam os recursos, par~
o transporte de forças, o abastecimento das populações e dos
exércitos.
Nenhum povo digno da liberdade lavra, concientemcnte,
a sentença de seu suioidio, deixando ao desamparo êste
aector primordial da sua defesa.
E' a lição que está nos dando, com os seus na'\'io~ de
carga e passageiros, que visitam os nossos portos, as grandes
nações do mundo.
~stes elegantes transatlanticos
mo'.iernos, que assombram, pela velocidade e pel& singeleza de suas linhas, denunciam aos olhos menos avisados a preocupação que houve,
ao projetá-los, a de permitir a sua rapidíssima transformaCão em navios auxiliares porque, como sabeis. hoje nenhuma.
nova unidade mercante se constr6e sem prever a sua posivel incorporação â marinha de guerra.
Que importa que o País disponha, em vári&s regiões. do
seu território, de tropas adestradas, de poderosos depos~tos
de munições de guerra e de bo~·a, se lhe faltam os me lOS,
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para acudir com prestesa os podas ameaçados, pelo rápido
transporte, de fôrças e material de guerra?
Para o Brasil então, onde os transportes interiores são
escassos, o problema tem importancia vital, porque a via
marítima há de ser, pela contingência da nossa conformação
geográfica e distribuição populacional, ainda durante muitos
anos, o principal elemento de comunicação.
Todos os parses civilizados encaram, com especial desvêlo, êste aspecto de sua defesa nacional, amparando largamente suas emprêsas de navegação, afim de que não desapareçam, porque, como sabeis, a crise que abala o mundo, repercutiu, profundamente, na iúdústria de transportes marítimos.
A França mantém convenções com quatro de suas grandes companhias, despendendo com elas, para mais de 400
milhões de francos anualmente, para cobrir os prejuizos de
suas linhas deficitárias.
A Itália se converteu, graças a uma política inteligente
de concentração de sua frota mercante, em uma das primeiras nacões marítimas dos tempos atuais, tomando toda uma
série de medidas para proteger êste poderoso instrumento de
dominação no campo de concurrência comercial. Além do
auxílio, por milha percorrida, destinado a compensar os prejuizos pela crise, e que atingiu a dezenas de milhões de liras,
outras subvenções foram concedidas, que alcançaram a 300
e muitos milhões.
Os Estados Unidos contribuem largamente para a sua
marinha mercante, quer sob a forma de contratos postais,
como sob a de subvenção por viagem.
Grande é o carinho que o Govêrno japonês dispensa á
sua portentosa frota mt!rcante que visita, e percurre, os portos de todos os países, estabelecendo uma séria concorrência
ás grandes marinhas.
Eu não quero alongar a lista, fatigando a Assembléia,
mas não podia deixar de mencionar estes fatos que são
uma demonstracão de que o "caso b~asileiro", ou o tão alegado caso do Lloyd Brasileiro, não deve nos conduzir ã soluções demasiado simplistas, partindo dalf, para suprimir
de vez a marinha nacional.
Se a nossa principal empresa de navegação está mal
dirigida, dê-se-lhe direção capaz. Se a sua direcão é capaz,
dêm-se-Ihe elementos de cumprir sua missão.
Ou se a transforme, mas sempre dentro do princípio
essencial para o Brasil de que a navegação de cabotagem
deve ser nacional.
Quando todos os países agem da forma, que acentuei por
alguns exemplos, não sejamos, mais uma vez, incautos, perdendo o que já temos, que entretanto não é tão pouco como
se pensa.
Sabe a Assembléia que o capital invertido na marinha
mercante - de capital exclusivamente brasileiro - oficial
ou particular, pouco importa, mas exclusivamente nacional,
atinge a mais de um milhão de contos, representados pelo
material flutuante, diques, carreiras e oficinas.
A sua arqueação vai a seiscentas mil toneladas, e na sua
movimentacão, entre pessoal de bordo, de oficinas, estaleiros, diques e escritórios, estão empregados duzentos mil homens - enorme multidão de operosos e modestos patrícios,
que seriam as primeiras vítimas da desorganização, ou me-
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lhor, do aniquilamento da marinha mercante nacional, caso
fôsse franqueada á bandeira estrangeira a navegação de cabotagem.
Enquanto na França se mantêm, come bem sabe a Assembléia, á custa de subvenções oficiais, os estaleiros de
construção naval, para dar trabalho a marítimos, nós iriamos lançar um exército, um grande exército de homens, de
igual profissão, ao desemprêgo, visando o que? Uma melhoria de fretec:, que não se haveria de conseguir.
É esta a grande alegação a favor da liberdade de comércio marítimo; a livre concorrência, enrte todas as bandeiras, provocaria uma redução de fretes, benéfica á produção nacional.
Imaginemos, para argumentar, que o texto do artigo 33
fosse aprovado e estudemos, como as causas se passariam na
vida real e prática, que é o que interessa ao pais, no caso de
ser concedida a liberdade de navegação.
As linhas estrangeiras - atraídas pelo novo mercado de
transporte, encaminhariam para os nossos portos suas frotas;
e teriamos, no primeiro momento, pela concorrência entre
elas, e pelo interesse (tome bem nota a Assembléia) em aniquilar a marinha mercante brasileira, fretes abaixo do custo.
A produção, neste momento, llaveria de lucrar. Os exportadores do norte e do sul aplaudiriam a nova ordem de
coisas. Ela, porém, não duraria muito. Alcançado o objetivo-por fóra do campo de luta o concorrente nacional - começariam entre os demais armadores tJS acertos, convênios,
conchavos e consórcios, para a inevit&.vel subida de fretes.
O capital exige e precisa remuneração, e as classes produtoras do país, que transportam as suas matérias primas,
produtos alimentares e manufaturados, num volume de um
bilhão e setecentas mil toneladas, representando um valor
de dois milhões e tresentos mil contos, ficariam entregues a
mercê dos conchavos e corrilhas dos armadores estrangeiros.
E que explendida arma para a política internacional,
quando golpeada de morte a marinha mercante brasileira,
seria a ameaça, supressão de linhas de navegação, diminuição de viagens, toda uma série de modalidades, para que o
país atendesse, em determinado momento, a pontos de vista
de tal ou qual grande potência: a chamada pressão diplomática.
A nossa já desorganizada produção ficaria, pois, para o
seu escoamento, sujeita aos azares da "batalha real do imperialismo". Seria uma possibilidade a mais, de uma diminuição, para a soberania real do Brasil.
Todos sabemos, os !!erviços que, na grande guerra, prestou a nossa marinha mercante, pela coragem e bravura de
comandantes e comandados e todos podem avaliar o que seria
para o Brasil, se não contássemos com a nossa frota própria,
naquela hora difícil que atravessámos.
E os serviços que tem prestado, em casos de calamidade
pública - como recentemente na sêca que assolou o nord~ste desviando navios de linhas compensadoras, para
atender os interesses nacionais, fazendo redução de 50% e
70% de fretes e realizando transportes até inteiramente gratuitos. E isto, não foi feito apenas pelas empresas subvencionadas, mas por aquelas que nada receberam do Tesouro Nacional, numa compreensão inteligente de que, .a prosperida4e
das empresas que dirigem, é função implícita da prosperIdade das regiões que servem.
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Mas, nem todos os portos do Brasil atrairiam igualmente os barcos de comércio estrangeiro. E êste, é um ponto
para o qual me permito chamar particularmente a atenção
da Assembléia.
Há numerosos portos do País, francamente deficitários,
isto é, onde só com prejuízo - tome bem nota a Assembléia
- pode ser visitado por um navio mercante.
Para jsto existem as subvenções, e s6 o balanço entre
portos rendosos e portos deficitários permite a manutenção das linhas.
Estes não seriam visii.ados, como já não o são, por emprêsas de navegação nacional, não subvencionadas, que nenhuma vantagem encontram em buscar diminuta carga, em
ancoradouros de difícil acesso e de incompleto aparelhamento portuário.
Ou, se o fossem, exigiriam elevada subvenção, onerosa
aos poderes públicos e, estariam estas linhas sempre na
ameaça de ficarem desservidas de transporte por uma. eventual, mas sempre possível supressão dêsse auxílio compensador.
É tambem do conhecimento da Assembléia, que há na
produção brasileira períodos de plenitude e períodos de depressão, correspondentes ás safras e intersafras porque são
os produtos agrícolas e os da indústria pastoril - os que
contribuem com a maior tonelagem para a navegação nacional.
Nas intersafras, não raro, sucede que as viagens tenham de ser feitas em lastro, com evidente prejuízo para
os armadores - mas honra lhes seja - há sempre transporte para a pouca carga que aparece.
Mesmo com o desejo de atender aos reclamos da produção nacional, não poderia a navegação estrangeira, sujeitar-se a estas condições, dado o afastamento de seus portos de amarr~ção.
Ou não faria a viagem. ou os fretes teriam de ser muito
elevados.
Nenhum armador iria de fato encaminhar da França,
do Japão ou da ltalia, no período aludido, embarcações para
acudir a um reduzido volume de carga, num pequeno pOrto
do litoral brasileiro, como fazem constantemente as companhias nacionais de navegação, com prejuizo embora de
seus interesses. Não quero também silenciar um ponto
capital para a economia brasileira, deixando de mencionar o que representa, em frétes, para o país, a navegaoão
de cabotagem.
São cerca de duzentos e cincoenta mil contos de réis,
que, se houvesse liberdade de navegação, iriam, na sua maior
parte, para fora do Brasil, no pagamento ás tripulações, no
abastecimento em carvão, no pagamento do pessoal e sua
manutenção, e no lucro do negócio, sabido como é que os
armadores estrangeiros s6 adquirem fora de seus paises, apenas aquilo que se torna de premente necessidade.
E sofreria o Brasil mais esta sangria, representada por
milhares de contos que se escoariam sob a forma de pagamento de fretes, que de um modo ou de outro, hoje, aqui ficam tonificando a nossa precá.ria econOmia naciona!.
O SR. CUNHA MELO - Essa cifra de duzentos e cincoenta mil contos ainda é pequena. Possívelmente, V. Ex.
s6 teve em vista uma estatística feita entre as grandes companhias, com agências no Rio de Janeiro. V. Ex. talvez não
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considerou as relativas á navegação estadual. O Pará dispõe de serviço de navegação estadual. O Amazonas tem, cortando as suas estradas fluviais, os navios da Amazon River
e muitíssimos outros de propriedade de particulares e firmas comerciais. A Baía também possue um serviço de navegação. Existem, ainda, diversos navios de propriedade
particular, fl1.zendo a navegação de cabotagem nas nossas
costas. Assim, seria razoável calcular essa cifra em cem mil
contos mais, isto é, trezentos e cincoenta mil contos, que se
escoariam da econoinia nacional.
:O SR. TEIXEIRA LEITE - Registro com grande satisfação o aparte de V. Ex., que vem fortalecer exatamente a
minha tese.
O SR. CUNHA MELO - A bancada amazonense está inteiramente de acôrdo com a tese que V. Ex. defende. O nosso
colega, Comandante Luiz Tirelli, já nesse sentido apresentou
emenda ao anteprojeto. Infelizmente, o Tratado sÕbre o assunto, recentemente assinado com a Argentina, já é um
passo no sentido das idéias sustentadas por êsse anteprojeto.
O SR. TEIXEIRA LEITE - Folgo muito com mais êsse
a.parte de V. Ex.
Não nos devem impressionar as alegações arguidas contra a conservação do privilégio que sábiamente outorgou a
Constituição de fevereiro á nossa marinha mercante. São
obstáculos removíveis, fJrovenientes como de falta de renovação do material flutuante, permitindo o rejuvenescimento
da nossa frota; outros de leis, decretos, regulamentos, circulares e portarias com que a técnica burocrática impede os
seus movimentos. Obstáculos todos sanáveis, por medidas
apropriadas e oportunas.
Tempo houve que os trens da Central do Brasil não
escoavam as safras, de modo conveniente, apodrecendo as
colheitas, por falta de transporte; os horários não eram obedecidos, os atrazos constantes tornavam uma aventura, as
viagens, na grande estrada nacional e o deficit atingia a milheres de contos. Entretanto, ninguem pensou em suprimir
a Estrada de Ferro Central, que, entretanto, s6 serve a três
Estados do Brasil.
Do mesmo modo, em vez de medidas que determine a
ruina da marinha nacional, asseguremos na Constituição
que estamos elaborando, a êste poderoso in:;trumento auxiliar da nossa produção, elementos de prosperidade, dentro
daquele espírito que orientou acertadamente o Govêrno
Provisório, quando tomou, por intermédio do Ministério do
Trabalho, uma série de medidas visando a nacionalização da
marinha mercante, e teremos assim, ficái certos, prestado
ao nosso pais um grande e altíssimo serviço. (Muito bem;
muito bem. O orador é cumprimentado.)

5

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Guarac! Silveira.
O Sr. Gllaraci Silveira - Sr. Presidente, nobres Constituintes: o assunto que me tr~~ á tribuna é de interesse
de toda a Nação. Podemos dizer, mesmo, que está em jogo a
felicidade do Brasil, dependendo da maneira inteligente porque se resolva nesta Casa a questão religiosa.
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Constam do anteprojeto de Constituição três medidas
que visam a questão religiosa: o ensino facultativo da religião nas escolas; a assistência espiritual ás tropas e a realização do casamento religioso com validade civíl.
Venho a esta Casa, distintos colegas, trazendo grande
responsabilidade. Represento, aquí, o sentimento da Constituinte de 1891, tendo a meu lado, para defendp.r tais principios sôbre a questão religiosa, os dois venerandos Deputados
que tomaram parte naquela memorável assembléia. Traduzo,
também, o pensamento dos republicanos paulistas de 1889, a
luta que êles travaram para inscrever em nossa ConstituiCão o artigo 72, impedindo que a Igreja se imiscuísse nos negócios do Estado - princípio triunfante naquele tempo e que
hoje parece periclitar.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - O orador é da minoria e, portanto, não pode falar em nome do povo paulista.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Também creio representar o sentimento do povo paulista.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Não apoiado.
O SR. GUARACt SILVEIRA - ". e quero lembrar aos
meus ilustres colegas ...
O SR. LUIZ SUCUPIRA - V. Ex. é da minoria e, portanto,
não pode representar o povo paulista.
O SR. GUARACl SILVEIRA - ' .. que. na assembléia
do Partido Democrático, êsse nobre Partido, que preparou o
advento das liberdades políticas do Brasil, assembléia reali2ada em 8 de julho, ficou resolvido, por trezentos votos contra seis, que do seu programa fOsse afastada a questão religiosa.
O SR. ANES DIAS - O Partido Democrático tem representantes que figuram na Chapa Unica, e o nobre orador não
ignora o pensamento da mesma Chapa, nêsse sentido.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Estou relatando um fato,
e compete ao Partido explicar por que motivo a resolução do
seu Congresso ainda não foi modificada por outro Congresso.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Nenhum de nós, aquí, tem
autoridade para chamar a contas o Partido Democrático.
Apenas peco atenção para a circunstan0ia de me estar referindo a fato mais recente do que o Congresso. É, portanto,
a expressão mais autêntica do pensamento do Partido.
O SR. GUARACl SILVEIRA - Represento tambem, senhores, o pensamento político do P. R. P. antigo.
O SR. LUIZ SUCUPffiA - V. Ex. quer antiguidade e nós
queremos modernidade ...
O SR. GUARACt SILVEIRA - Sabemos que, no seu programa, ainda figurava a manutenção integral da separação
da Igreja do Estado, e traduzo, creio, o sentimento do Dr.
Washington Luiz, que foi intransigente nesse sentido.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Mas a revolução derrubou tudo
isso.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Mais ~.inda: represento
aqui - c peço licença para essa referência pessoal - alguem
da minha famf1ia - meu pai - que sofreu, cúmo vereador
da memorável enmara de Sllo Simão, secundando a moçã,)
oontra o Império; foi l)rOOellllldo, como republicano históri-
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co, e propugnou ê5se principio pelo qual me venho batendo
diante desta Assembléia.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - V. Ex. provou que representa o passado e não o presente.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Falarei a respeito do
passado.
O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex. podia dizer, pura e
simplesmente, que representa a sua opinião, representa a
opinião de correligionários seus, de São Paulo e de fora de
São Paulo, sem chamll.r em seu apoio o partido A, B ou C;
porque, os partidos de São Paulo, que entraram para a formação da Chapa Única, adotaram todos o programa mínimo
dessa Chapa, o qual é por todús conhecido, programa dentro
do qual V. Ex:. nã,) tem razão alguma.
O SR. GUARACt SILVEIRA - O nobre Deputado por
São Paulo não pode, entret.anto, negar que represento o sentimento do Congresso de 8 de julho ...
O SR. MORAIS ANDRADE - O dos seus correligionários.
O SR. GUARACt SILVEIRA - .,. Congresso que não
foi ainda convocado para modificar os seus princípios.
UM SR. DEPUTADO - Os fatos posteriores vieram desmanchar tudo.
O SR. GUARACt SILv"EIRA - Desejo, agora., senhores,
entrar imediatamente no assunto ...
O SR. MORAIS ANDRADE - Muito bem. Isto, sim; vamos
vêr.
O SR. GUARACt SILVEIRA - .•. sem, todavia, retirar a afirmacão que fiz, de representar, não o Partido Democrático, mas o sentimento que predominou no Congresso de
8 de julho.
O SR. MORAIS ANDRADE - Nem mesmo isso V. Ex. pode
dizer, porque o sentimento do Partido Democrático aderiu
inteiramente <'.0 programa da Chapa Única, que é contrário
ás consideracões de V. Ex. V. Ex. representa a sua opinião,
a opinião de seus correligionários. Não traga, porém, a este
plenário, a opinião de partido a que V. Ex. não pertence.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Represento - repito o sentimento do Congresso de 8 de julho, enquanto um novo
Congresso não modificar a decisão a que aludi.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - V. Ex., quando muito, pode
reproduzir êsse pensamento, mas não tem autoridade para
representá-lo.
O SR. ANES DIAõ - O nobre orador diz representar l\
opinião de um Congresso. Sucede, porém, que, depois desse
Congresso, o povo foi chamado e falar e mandou para cá seus
representantes, afim de lhe defenderem as aspiracões.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - O ilustre Deputado riograndense observa muito bem e coloca a questão nos seus devidos têrmos.
O SR. GUARACt SILVEIRA Para. responder ao
àparte do nobre Deputado, teria de estudar a questão política de meu Estado, e não estou aqui, mantido pela Nação,
para tratar de questões políticas.
O SR. ANES DIAS - É desnecessário porqUe, acima da
autoridade desta Assembléia, está a soberania popular, que
falou pelas eleições.
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O SR. GUARACt SILVEIRA - Afim de compreender a
natureza das emendas religiosa!'; e o benefício que poderão
trazer, ou não, á nossa nacionalidade, importa lancemos,
por pouco tempo, um olhar ao passado.
Em primeiro lugar, Srs. Constituintes, quero, para estudar o assunto com bastante serenidade, dar a minha
opinião pessoal a respeito da religião dos nobres Constituintes.
O SR. LUIZ SUCUPIRA Opinião suspeita, porque
V. Ex., é socialista e, portanto, cúntra a ordem civil; é protestante, e, por conseguinte, contra a ordem religiosa.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Prefiro ouvir V. Ex. dar
a sua opinião pessoal a exprimir opinião que não representa.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Todos quantos me conhecem sabem, perfeitamente, que tenho o máximo respeito
pelos ca t6licos romanos, sinceros e praticantes. Reconheço
neles a sinceridade, a lealdade. Os que não posso, porém,
tolerar são aqueles que, a despeito da vida corrupta, tencionam representar um cristianismo, dêste ou daquele
credo.
UM SR. DEPUTADO - É V. Ex. que vem atirar a PrImeira pedra? ..
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - O nobre orador !azalusão? Não posso deixar de enxergá-la nessa referência.
O SR. GUARACt SIT..VEIRA - Digo, simplesmente, qu~
todos os católicos romanos sinceros merecem o meu acatamento.
O SR. COSTA FERNANDES - E V. Ex. sabe distinguir,
neste momento, quais os sinceros? (Cruzam-se inumeros
apartes. O Sr. Presidente faz soar os tímpanos, reclamando
atenção. )
O SR. GUARACt SIT..VEIRA - Dirijo-me, agora, particularmente, ao Sr. Presidente. É hábito do nosso povo dIZer
que fazemos leis e somos os primeiros a não cumpri-las.
Aprovámos, aqui, Regimento que manda se peça licenca
para dar aparte ao orador.
O SR. COSTA FERNANDES - V. Ex. parece que está com
medo dos apartes •••
O SR. GUARACl SILVEIRA - Afim de que não sejámos, porém, acusados perante o público de fazer leis e
aprová-las por unanimidade para não as respeitar, dou licença a todos os nobres colegas para me apartearem sem
tal fúrmalidade. {Ilariedade. Palmas.)
É preciso, ilustres colegas,
que lancemos um olhar
sôbre o passado; devemos partir dêste principio: as emendas
religiosas não são tão inocentes quanto parecem á primeira
vista.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Não são simplesmente
inocentes, isto é, inócuas: são benéficas.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Há uma declaracão terminante do bispo de Pernambuco, conforme telegrama divulgado pela. imprensa, e pela qual se verifica que o que
desejam C9 católicos é a religiAo do Estado.
O SR. LUIZ SucUPIRA - :t o idéal de todos os católicos.
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O SR .. GUARACl SILVEIRA - :Ê o mínimo que querem. DeseJo, portanto, fazer sentir a esta nobre Assembléia
que estamos apenas no princípio da luta.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Julgo representar bem o
pensamento .ca~ó)jco.: E pos?o afirmar a V. Ex. que o episcopado braSIleiro nao deseja, absolutamente, a restauração
da união da Igreja ao Estado, pelo simples motivo de que,
sendo uma situação, em tése, ídéal, porquanto reconhece á
Igreja verdadeira os direitos que tem, em virtude de seu
mandato divino, é, no entanto, uma situação de fato que
provou mal na experiência que tivemos durante o Império.
Pode ser que o re~peitável episcopado pernambucano tenha
feito declaracão no mesmo sentido da que fiz agora e que, o
nobre_ Deputado, não tenha entendido na sua legítima expressa0.
O SR. FERNANDO DE MAGALHÃES - Não há necessidade
de que a religião seja do Estado, porque é da Nação.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Voltando, Srs., ao estudo da questão que temos diante de nós, quero chamar a
preciosa atencão dos ilustres colegas para é:\.S Ll'8s fases da
Igreja, fases que ficaram bem cláras na história dos povos.
A primeira foi a da expansão do Cristianismo. Nessa época,
o socialismo viveu sem o Estado e a despeito da perseguição
do Estado. Foi a fase áurea do cristianismo: os apóstolos
não tinham ouro nem prata, como dizia Pedro; mas, tinham
O poder da fé e a assi.5tência direta de Nosso Senhor Jesús
Cristo.
Nesse tempo, o Cristianismo progrediu, destI"Uiu a superstição, a idolatria, e se impoz. Baseando-me na frase de
grande teólogc, direi que, então, os cálices eram de madeira
e os homens eram de ouro... Era a fase gloriosa. do cristianismo.
O SI\. COMEIA DE OLIVEIRA - Não posso deixar sem
um aparte a ref~rência aos caIíces de madeira. Penso que,
na Constituinte, devemos discutir, não questões propriamente religiosas, mas apenas assuntos que se prendam ás
relações entre o Estado e a Igreja. Qualquer discussão sõbre matéria propriamente teológica, será descabidaaqu.f.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Peco licença para não
atender ao aparte do ilustre colega. No exercício· do meu
mandato de Constituinte, tenho liberdade para me dirigir
á Assembléia como entender, respeitando tão s6mente as
observações do Sr. Presidente, quando acaso achar inconveniente o que 9U disser.
Veiu depois, Sr. Presidente, a segunda fase do Cristianismo. Nesse periodo, que teve início em Constantino, o
poder secular, sabendo que a Igreja er~ forte instrumento
em suas mãos, para oprimir as conciências (não apoiados),
a ela se uniu.
O SR. COSTA FF:RNANDES - A Igreja nunca foi instrumento de opressão de ninguem.
'
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Peco permissão para contraditar \) conceito do orador, apresentando-lhe a . opinião
de Augusto Comte, que disse que a distincão entre· .os poderes espiritual e temporal foi feita exatamente pela
Igreja.
O SR. GUARACt SILVEIRA - A opressão a que aludo
veiu recair sÔbre a própria Igreja Católica. Nesse período.
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viram-<se imperadores! .como Cons.tantin? que nem siqu.er
eram batisados, presldmdo conc~1Jos; vlmospap~s enc~r
cerados' vimos o poder secular mtrometendo-'sena Igreja.
Até nas leis do Império iremos encontrar o poder secular
reservando-se o direito de impedir bulas e de fazer no""
meações de bispos.
I
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - O que provocou a reação
de D. Vital, expressão do heroismo da Nação brasileira~
O SR. GUARACt SILVEIRA - Depois dessa! fase,em
que o poder secular dominou, de fato, a Igreja, veiu. a tentativa desta para se sobrepor ao poder secular... , I.!
!
I
O SR. COR..'\EIA DE OLIVEIRA - É absolutamente
':>: I i
!
inexato.
O SR. COSTA FERNANDES - Nunca houve' s~melhante
tenta~iva.
I
i
O Slt. GUARACf SILVEIRA - Aí está oSyllabus, que
poderá dizê-lo a VV. EEx.
..·.1.
:
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Conheço o Syllabus e poderei examiná-lo juntamente com V. Ex., parai provar o
contrário.
. :·1·
I
O SR. GUARACt SILVEIRA - Nesse periodo, em Que
a Igreja sofreu opressão do Estado, foi tremenda: a catastrofe espiritual.
:1 i
I
Basta dizer, citando Monsenhor Cauly,em •obra aprovada por Leão XIII, que, em um lapso de 50 anos, três meretrizes deram o papado a quem lhes aprouve. 1I
I
O SR. OLIVEIRA CASTRO - Protesto enetiicamente.
V. Ex. está dizendo uma inverdade.
, I.
i
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Que deduz' io orador
disso?
I.
i
O SR. GUARACt SILVEIRA - Tal ocorreu; Sr. Pr~si
dente, no momento preciso em que o poder secular dominava o poder religioso.
'..
!
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Aliás, não estamos aqui
para examinar a história da Santa Sé e sim para elaborar
a Constituição.
. I'
I
O SR. GUARACt SILVEIRA - Ponho á disposição 'dos
nobre colegas os livros que aqui citar.
I
O SR. MAGALHÃES NETO - Perguntaria, a V. Ex. se
combate os dispositivos religiosos do anteprojeto, ' ou SElte· m
por escopo combater a religião católica.
I
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Se a atacar, repeliremos.
. !.
:
O SR. GUARACt SILVEIRA - Não se perturbe o nobre
colega, porque chegarei ao fim.
.:
1
I
'
O SR. BARRETO CAMPELO - V. Ex. terá resposta cal>al.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Espero serJesponchdo,
conforme me promete o ilustre colega, Sr. Barreto Campelo.
' !..
I
Finalmente, vem um período em que a Igrej~' tentai 50prepor-se ao Estado. Foi no início dêsse esforco 'que OSI Estados começaram a se manifestar contra a Igreja. ~ a História que o refere.
•.. ·1 11
i
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Isso tudo. é ,fantasia l
I

i

1 '

I

'I

!
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O SR. GUARACí SILVEIRA - Os apartes de V. Ex.
não destruirão a verdade histórica.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - É história de protestantes.
O SR. GUARACí SILVEIRA - A êsse tempo foi que a
França, filha dileta da Igreja Romana, dela se separou.
As nações sul-americanas separaram-se ...
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Não se separaram tal.
O SR. OLIVEIRA CASTRO - Conservaram, durante muito
tempo, a intransigência religiosa. (Trocam-se numerosos
apartes.)

O SR. PRESIDENTE - Atenção! Está com a palavra o Sr.
Guaraci Silveira.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Deixem-me falar os nobres colegas e responderei aos apartes.
O SR. OLIVEIRA CASTRO - Não éstamos aqui para fazer
critica das religiões.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Tenho em meu poder t0das as constituições da América do Sul ...
O SR. COSTA FERNANDES - Mas parece que não as leu.
O SR. GUARACt SILVEIRA - ••• e por elas vejo que
as nações unidas á Igreja romana chegam ao extremo de proibir que bispos, arcebispos e padres atinjam á
Presidência da República e aos cargos públicos.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Ao contrário das nações
protestantes, que davam a chefia da igreja ao rei, unindo-se
ao Estado e oprimindo o pensamento católico.
O SR. OLIVEIRA CASTRO - Durante muito tempo, na Inglaterra, os católicos sofriam até incapacidade eleitoral.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Espero que a intolerancia dos ilustres c«;l!egas não perturbe a minha exposição.
O SR. LuIZ SUCUPIRA - V. Ex. deve tratar das emendas
e não de história protestante.
O SR. GUARACí SILVEIRA - V. Ex. não pode ditar
normas aos colegas.
O SR. COSTA FERNANDES - Não estamos ditando no\"mas. O nobre orador está apenas tendo a prova de que se
acha no meio de uma sociedade católica. (Trocam-se vários
apartes.)

O SR. PRESIDENTE - Atenção! Está com a palavra o Sr.
Guarací Silveira.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Lastimo não ouvir os
apartes que os nobres colegas estão dando, todos ao mesmo
tempo.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - V. Ex. está prestando grande serviço á religião católica e, por isso, desejo que
continue ...
O SR. GUARACt SILVEIRA - Peço ao ilustre Deputado consinta que seu companheiro fale com serenidade.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Não podemos ouvir o orador
contar hist6i"ia errada.
UM SR. DEPUTADO - Deante de uma maioria cat6lica,
estando o orador em minoria, a impertinência dos apartes
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constitue séria perturbação ao desenvolvimento da tese que
S. Ex. defende ...
O SR. GUARACí SILVEIRA - Agora, senhores, depois
que quasi todas as Nações resolveram quebrar a sua união
com a Igreja e adotar o principio da separação, há uma
nova tentativa em todos os POVOR para restabelecer o estado
primitivo.
O SR. LUIZ SUCUPIRA Reconheceram seu êrro.
O SR. GUARAC1 SILVEIRA - É preciso, senhores, compreender que, a separação, foi determinada por milhares de
incidentes desenrolados, por todas as partes do mundo, entre
o poder civil e o religioso.
.
O SR. BARRETO CAMPELO - Por que V • Ex. não vai fazer a propaganda, nos países protestantes, em prol da separação do estado leigo?
4) SR. GUARAC1 SILVEIRA Chegarei lá.
O SR. BARRE:ro CAMPELO - Para ~er coerente, devia
agir assim.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Qpem estava com a
razão, nessa luta - o Estado ou a Repgião?
O SR. GUARAC1 SILVEIRA - É assunto qlle deixo aos
historiadores.
.
Direi, entretanto, a V. Ex., que a: religião nunca teve
razão quando pretendeu subjugar a conciência dos povos.
,(Protestos. Trocam-se numerosos apa'1es.)
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA A religião católica nunca
usou de violência.
.
O SR. LEANDRO PINHEIRO - Ao contrário: sempre foi
perseguida.
O SR. GUARAC1 SILVEIRA - Mesmó no tempo da
Inquisição, quando levantava fogueiras para queimar inocentes na praça pública?.. (Aplausos.)
Não! a igreja nunca usou de violêncial ... A Inquisição
nunca usou de violêncial ...
Dispenso-me de responder, porque isú> está na consciência dos povos.
,
Sr. Presidente, estamos de novo no momento em que
a religião pretende, outra vez, tomar o lugar que, outrora,
ocupou e veio a perder.
O SR. CORREIA DE OLIVERA - A religião, apenas, deseja
reivindicar os seus direitos.
O SR. GUARAC1 SILVEIRA - Agora, senhores, é que
vamos, de fato, entrar nas nossas emendas. Fiz êste preambulo, em que desejaria ser mais longo, se -m'o permitissem os companheiros de representação nacional.
O SR. BARRETO (1\MPELO - Seja .. É o que pedimos.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Verifico, porém, que se
há desprazer da parte de seis ou sete[colegas que não pretendem ouvir-me, muitos outros existem que, respeitosamente, acatam as minhas palavras. (Palmas nas galerias.)
O SR. COSTA FERNANDES - Tôdos respeitamos as palavras de V. Ex.
',
Apenas combatemos as heresias que profere.

-

271-

O SR. LUIZ SUCUPIRA - Prova de que respeitamos é o
fato de apartearmos.
O SR. MORAIS ANDRADE - Ouvimos o orador com tõdo
o respeito e acatamento.
O SR. CARLOS REIS - Até mesmo sacramentalmente •••
O SR. MORAIS ANDRADE - Apenas S. Ex. contraria a
verdade histórica e. em defesa dessa verdade, nos abalançamos a algumas retificações.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Pode V. Ex. indicar em
que ponto fui contrário á História?
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Teriamos de fazer novo discurso em torno do de V. Ex para explicar.
O SR.. COSTA FERNANDES - Foi cODtrário em quasi
tudo quanto disse.
O Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador que está
finda a hora do expediente. Como. porém, nada há a tratar
na ordem do dia, S. Ex. poderá continuar com a palavra
para explicação pessôãl.
O SR. GUARACí SILVErBA - Sr. Presidente, é um
tanto desagradavel falar para uma explicação pessoal, quando não se tem explicação pessoal alguma a dar... (Riso.)
O SR.. FERX"lANDo MAGALHÃES - V. Ex. pode dar uma
explicação impessoal.
.
O SR.. MORAIS A....DRADE - O orador não devia justificar
suas emendas?
O SR. GUARACt SILVEIRA - Sim.
O SR. MORAIS ANDRADE - Pois, é umà explicação pessoal.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Se os nobres colegas
concordam em que, responder a apartes, é uma explicaçãO
pessoal, peco nêsse caso a palavra para uma explicação
pessoal. (Muito bem; muito bem.) .
Durante o discurso do Sr. Guarací Silveira, o
Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo SI' . Cristóvão
Barcelos, 2° Vice-Presidente.
O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao expediente.
Vai-se passar á
ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de "Trade Commlssão", continúa com a palavra o Sr. Deputado
Guaracf Silveira para uma explicação pessoal.
l~o

a Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Depubdo
para explicação pessoal.
O Sr. Guaracy Silveira (Para explicação pessoal) Senhores, é preciso que compreendais a minha posição aqui.
Já o disse a muitos companheiros de representação: tudo
quanto se faça para que o Brasil, povo católico romano,
odeie a mentira, abomine a injustiça, ame a. verdade, prati-
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que a fidelidade conjugal, não viva em carnavais, como aqui
temos contemplado; tudo quanto seja para êsse fim, encontrará em mim apoio, dado de todo o coração.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - É muito nobre.
O SR. GUARACt SILVEIRA - No que discordo dos
companheiros que me aparteiam, é no método que está sendo
usado para alcançar essa final;dade.
O Sn. COSTA FERNANDES - Qual é o método?
O SR. IRENEU JOFFILY - Permita o orador um aparte:
A disciplina aa ISTeja Católica deve ser pautada pelo que
S. Ex., pastor protestante, diz da tribuna, ou pelos seus
elevados orgãos? Quer traçar limites para a diciplina e pl1ra
a moral católica. Quem deve traçá-los? S. Ex. ou os bispos?
O SR. GUARACl SILVEIRA - Jesús Cristo. Ninguem
mais.
O SR. IRE.'II'EU JOFFILY - Ou o Papa, a quem todos os
católicos obedecem?
O SR. COSTA FERNANDES - O orador diz-se ministro
de Deus e quer o povo leigo.
O SR. IRENEU JOFFILY - Não se pode admitir que Sua
Ex. queira orientar a moral catóIíca, do mesmo modo que
os católicos não se aventurariam a subir a essa tribuna para
traçar limites á moral protestante ou justificar os erros e
crimes de Lutero e de Calvino.
O SR. COSTA FERN.A."JDES - Muito bem I Bravíssimos!
O SR. GUARACl SILVEIRA - O aparteante terminou?
O SR. IRENEU JOFFILY - Terminei.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Não estou tral)ando norma a ninguem.
O SR. IRE~EU JOFFíLY - Mesmo porque a Igreja Católica não pode seguir os rumos que V. Ex. deseja.
O SR. GUARACl SILVEIRA - Se não segue, a culpa
não é minha.
O SR. IRENEU JOFFILY - Não pode guiar-se por um protestante.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Mesmo porque o caminho
do protestante é honesto e justo.
O SR. COSTA FERNANDES - V. Ex. não nos pode traçar
normas.
O SR. GUARACl SILVEIRA - Sr. Presidente, a primeira questão que desejo debater perante a Assembléia diz
respeito ao ensino religioso facultativo. É um dispositivo
que apareceu muito inocentemente, na nossa Constituição,
como resolvendo uma grande necessidade do país. .
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Perfeitamente.
O SR. GUARAC! SILVEIRA - Nós, porém, que falamos
pela experiência e qU3 podemos trazer a esta Casa fatos
concretos, afirmamos que êste ensino, como já foi executado em São Paulo, é uma forma de opressão á conciência das
cria~cas.

(Palmas nas galerias.)

O SR.COR."tEIA DE OLIVEIRA - Protesto iormalmente!
O SR. COSTA FERNANDES - Permite o orador um aparte?
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O SR. GUARACt SILVEIRA - Peço aos nobres colegas
permissão para citar, desta tribuna, um fato que não pode
ser contestado.
O SR.. COSTA FERNANDES - Pode citá-lo. Os fatos trazidos por V. Ex. serão contestados formalmente, dessa mesma tribuna. Acho extraordinário, que um pastor protestante
venha rt>.belal"-se contra o ensino facultativo. É 'prova que
não tem elemento algum para orientar seus adéptos.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Não tenham os nobres
DepuLados medo de minhas palavras. Deixem-me falar.
O Sa. CORREIA DE OLIVEIRA - Quem tem medo de Vossa
Ex. ?
O SR. GUARACí SIL'VErRA - Durante a interventorfa
do Dr. Laudo Camargo, em São Paulo, foi regulamentado o
ensino religioso nas escólas. Lendo a regulamentação, que
era magistral, nenhum protestante teria receio do ensino
religioso. Dizia a lei regulamentadora que o eosino seria
facultativo; que nenhum I,,·ofessor, na classe, poderia falar
em religião; que as aulas reI igiosas seriam dadas a requerimento dos pais, com firmas reconhecidas; que o ensino seria
feito fora do periodo escolar; e que os professores seriam
nomeados pelas autoridades eclesiásticas.
Bravos, diriamos todos nós. Ai estava uma fórmula que
não oprimia a quem quer que fosI'le.
O SR. BARROS PENTEADO - É, exatamente, o que todos
queremos.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Pois bem, Senhores. No
Estado de São Paulo, alguns dias depois, o que se verificava? Não havia mais necessidade de requerimento: as professoras distribuiam fichas e exigiam dos alunos que trouxessem a resposta I
O SR. CORP.EIA DE OLIVEIRA - Não é exato. As cédulas
eram buscadas em casa por alguns representantes das associações católicas, extranhos ao professorado.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Não havia mais ofícios
dirigidos á Diretoria do Ensino.
O SR. LEANDRO PINHEIRo - V. Ex. não poderá. argumentar com abusos que, porventura, se tenham dado.
O SR. COSTA. FERNANDES - Um abuso não justificaria a
crítica.
O SR. FJmNANDO MAGALHÃES - Permita o orador uma
pequena pergunta: V. Ex. acredita em Deus?
O SR. GUARACí SILVEIRA - Piamente.
O SR.. FERNANDO MAGALHÃES - Então, como quer impedir que lhe ouçam a palavra?
O SR. GUARACt SILVEIRA - Não sei em que.
O SR. ALMEIDA CAMARGO - Não desejo entrar no debata
religioso, mas como servi no Govêrno Laudo Camargo, devo
dizer ao nobre Deputado que essa lei a que aludiu, foi promulgada. e não tive conhecimento algum de que houvesse
sido burlada.
O SR. GUARACí SILVEIRA - V. Ex., então, não leu
Os artigos que publiquei no "Diário de São Paulo", e creio
que o progenitor de V. Ex., também, déles não teve conhecimento.
VOLUME D

18:
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o SR. COSTA FERNANDES - Falou a palavra oficial, pela
boca de um colega que muito nos merece.
O SR. GUARACí SILVEIRA - O que é fato é que, as
aulas religiosas, contra a lei, passaram a ser dadas na classe
pelas professoras. O nobre Deputzdo não póde negar isso.
O SR. ALMEIDA CAMARGO - Já disse a V. Ex.: fiz parte
do govêrno paulista e afirmo que o govêrno não teve conhecimento disso.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Foi publicado por mim
no "Diário de São Paulo".
O SR. CORREJ.A. DE OLIVEIRA - Publicado por V. Ex .•
mas contestado pelo Vigario ~ral de São Paulo. Aliás, o depoimento do DI'. Almeida Camargo, então Secretário da 1nterventoria, tem o valor da palavra oficial.
O SR. GUARACt SILVEIRA - O diretor do Grupo Escolar Campos Sales veio pela imprensa contar o que ali se
passava.
O SR. FERNANDO MAGALH.4ES - O nobre orador, porque
não tem auditório, está protestando. É o ciume da competição.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Seja. Continúo.
Procurei o diretor do ensino para reclamar contr:l. o fato.
Veiam, Senhores, a que fúi reduzida a lei. O bispo de Campinas. em pastoral pública, anunciou que tinha conseguido
aquelas modificações na lei. para atender ás necessidades da
sua religião. Deu-se isto, Sr. Presidente, no Estado de São
Paulo, embora os meus opositores o neguem. Afirmo que é
a verdade.
O SR. COtU\EIA DE OLJ'VEIRA - Peco permissão pa!ll contestar. V. Ex., naquela ocasião, pelos jornais, teve uma
troca de opiniões com o Vigário de S. Paulo e êste negou formalmente tais fatos.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Contestou, porque permitiu que as professoras lecionassem mesmo em classe.
O SR. CORREIA DE OLJ'VEmA - Não me consta que a lei
proibisse que as professoras lecionassem ...
O SR. GUARACt SILVEIRA - Então, V. Ex. não conhecea lei.
Sr. Presidente, a emenda que tive a oportunidade de
apresentar a respeito de assunto .••
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Muito bem; vamos díscutir
às emendas. Isto sim.
O SR. GUARAct SILVEIRA - ... dizia que a educacão
moral e cívica deveria ser matéria obrigatória nas escolas.
O SR. COSTA FERNANDES - Moral? Sem religião, não há .
moral.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Num país que se diz c·ristão, é obvia a pergunta.
O SR. COMEIA DE OUVEIRA - O país é católico. A maíorio dos brasileiros é católica e a expressão genuina do cristianismo é o catolicismo.
O SR. GUARACl SILVEIRA - Não concordo com V. Ex.
Essa maioria vamos ver, daqui a poucos dias, no carnaval.
O SR. BARRETO CAMPELO - Porque aluàe V. Ex. ao car~avál? Não há escandalos em países protestantes?
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o SR. LEANDRO PINHEU\O - A Igreja Católica, nos dias
de carnavál, procura congregar o povo nas Igrejas, em adoração.
O SR. BARRETo CAMPELO - E que diz o orador das coMnias de nudismo, em países protestantes?
O SR. GUARACt SILVEIRA - Prossigo, Sr. Presidente.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - V. Ex. devia responder ao
aparte do Sr. Deputado Barreto Campelo.
O SR. GUARACr SILVEIRA - Uma minoria insignificante ficará nos templos e o ilustre colega disse que a maioria é católíca.
O SR. LEANDRO PINHEffiO - Na Alemanha, na Inglaterra,
onde a quasí totalidade é protestante, não se cometem abusos?
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - O orador não quer ouvir
êsses apartes.
O SR. GUARACf SILVEIRA -. Sr. Presidente, depois
.de ter sido apresentada a minha emenda ao plenário, recebi
o tratado de João Barbalho, comentando as constituições de
diversos países. Nessa obra há um trecno a respeito do Estado de Massachussets, nos Estados Unidos, declarando que,
na Constituição daquele Estado, o estudo é inteiramente
leigo, não havendo o ensino confessional. Diz-se, entretanto,
ali o seguinte: "Os professores se esforçarão por incutir no
animo da mocidade, confiada aos seus cuidados, não s6 a
piedade" .•.
O SR. FERNANDO MÁGALHÃES - Porque V. Ex. não recorda, que, na América do Norte, OS protestantes condenaram
um professor por que ensinava lei de Darwin? Os católicos
nunca fizeram isso.
O SR. GUARACl SILVEIRA - E' intolerancia petmitir
que alguem, sustentado pelo Estado, ensine coisas contrárias
ao espírito do povo.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Na Inglaterra, alguem prcpôs na Carnara dos Comuns a separação da Igreja do Estado
e respondeu um protestante que era preciso manter essa ligação porque. do contrário, em pouco tempo, o catolicismo
teria dominado a Inglaterra.
O SR. CARLOS REIS - Não lastimo tanto o orador, quanto
a História, que tem sido deturpada.
O SR. GUARACr SILVEmA - Quero continuar a leitura a que vinha procedendo, se os nobres colegas, que se
mostram tão intransigentes, permitirem que eu prossiga.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Intransigentes? Não apoiado.
O SR. OLIVEIRA CASTRO - Estamos ouvindo atentamente
o orador. Simplesmente, nos permitimos protestar, quando
discordamos do seu ponto de vista.
O SR. LEANDRO PINHEffiO - Estamos na defesa de nossos ideais e de nossa religião.
O SR. GUARAC! SILVEIRA - Quero, Srs. Deputados,
que escuteis a leitura dos dispositivos da Constituição daquele Estado:
(Lendo): "Os professores se esforçarão por
incutir no animo da mocidade, confiada ao seu estudo,
não s6 a piedade, a justiça ... "

-

276-

o SR. LUIZ SUCUPIRA - Pode lá haver piedade sem religião?
O SR. GUARACl SILVEIRA (Continua7UÜJ a leitura):
.. . •• e o respeito á verdade como o· amor á Pátria, a benevolência para com todos os homens, a. sobriedade, o amor ao trabalho, á castidade, á moderação, á temperança e todas as virtudes que podem servir de base á república ou de ornamento á sociedade".
~ste é o papel da escola no seu ambiente. O papel da
igreja é ensinar o dogma, seja de que natureza fÔr.
O SR.. CORREIA DE OLIVEIRA Ensinar piedade sem ensinar religião é coisa que se não concebe.
O SR. GUARACl SIL"'"EIRA - Permito-me lembrar aos
ilustres colegas que o DI'. Hélio Lobo escreveu, há pouco
tempo,. QUe a religiosidade nos Estados Unidos é tão grande
quê nínguem, aU, se assenta á mesa. sem dar primeiro graças a Deus pelo pão de cada dia.
O &t. JosÉ DE SÁ - Mas, lá, não exíste dissolução de
eost.umes?
O SR. GUARACt SILVEIRA - A dissolução é geral, em
todo o mundo.
O SR. FERNANDO MAGALHÃE5 - Haja vista o cinema.
V. Ex. vai ao cinema?
O SR. GUARACt SILVEIRA - Há 18 anos não vou.
O SR • FERNANDO MAGALHÃES - Devia ir •••
O SR.. LUIz SUCUPIRA - O cinema é produto, principalmente. dos norte-american06.
O SR. GUARAct SILVEIRA - Não apoiado. ~ de gente
que emigrou para lá. Os maiores artistas são estrangeiroe.
judeus, idos da Europa.
O SR.. CORREIA DB OLIVEIRA Nos Estados Unidos 6
que o cinema encontra o público mais rendoso. E se V. Ex.
apresentar em~nda proibindo o cinema no Brasil, ter' o
meu voto.
O SR. GUARACr SILVEIRA - VV. EEx., que são a
maioria, é que devem apresentá-la. Virei para a tribuna
sustent.á-Ia. Se tiverem forças para tal, eu os apoiarei.
O SR.. CORRBIA DE OLIVEIRA - V. Ex. acha que a proibição pura e simples do cinema não é antiliberal, mas o é
a que se retere ao ensino religioso! Veja o que é seu liberalismo!
o SR. GUARACl SILVEIRA - Não condenaria o ensino
facultativo se fosse, realmente, facultativo como quis estabelecer o Govêrno quando o instituiu; maS foi, apenas instrumento de opressão para os que tinham crédo contrário.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Peço licença para mais
uma pequena observação.
o SR. GUARACí SILVEIRA - Tenho muito interesse
em ouvir os apartes, mas não posso, evidentemente, responder a três ou quatro a um tempo.
O Sa. FERNANDO MAGALHÃES - Prometo não apartear
mais daqui por deante.
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O SR. GUARACt SILVEIRA - Ouvirei V. Ex. com
muita atenção.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - É lamentável que V. Ex.,
com sua autoridade, não tenha atitude segura, pois, ministro de Deus, não quer que se escute a palavra divina. É contrassenso.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Teriamos, para responder
ao aparte do nobre Deputado, de debater aqui uma questão
teológica: saber se a Igreja Católica, nos 430 anos de existência no Brasil, tem ensinado ao seu povo a verdadeira doutrina de Jesus Cristo.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Tem ensinado. (Apoiados.)
O SR. LEANDRO PINHEIRO - O que não tem feito é ensinar o evangelho adulteI'ado ...
O SR. CORRElA DE OLIVEIRA - O orador fugiu ao aparte
do Dl'. Fernando Magalhães, que não falou própl'iamente
na palavra de Jesus Cristo.
O SR. LUIZ SucUPIRA - Eu m0 admiro de que o orador,
socialista, pregue a religião.
O SR. GUARACf SILVEIRA - Se V. Ex. se admirasse
de que um pastor protestante fosse comunista, eu daria razão ao digno colega.
O SR. COSTA FERNANDES - Carlos Marx, que é autor
socialista, condena a religião.
O SR. GUARACt SILVEIRA - V. Ex. deve saber que a
palavra "socialismo", que evoluiu, não tem a significação
que V. Ex. lhe está emprestando.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Desejo que o nobre orador possa prégar as suas doutrinas. Penso, porém, que não
poderá fazê-lo por não ter auditório.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Mais uma vez, Senhores,
peco o privilégio de podeI' falar, comprometendo-me a responder os apartes dos ilustres colegas.
A minha em~nda, Sr. PI'esidente, foi no sentido de se
ensinar a moral e o civismo.
O SR. COSTA. FER....ANDES - Moral sem religião não
existe.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Trarei, aqui, depoimentos de
pastores protestantes, afirmando que a mOI'al sem Deus não
existe.
O SR. ANEB DIAS - O orador não considera a religião
como digna de ser ensinada nas escolas?
O SR. GUARAC! SILVEIRA - Considero a religião
como necessidade absoluta pal'a o homem; mas deve ser ministrada no lar e no templo.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Devemos ser religioscs
em toda parte.
O SR. LUIZ TIRELLI - Como católico, não tenho constrangimento em dizer que a tese que V. Ex. defende está.
vitoriosa, pois a. defende entre católicos que prégam, diaria.mente, a liberdade de pensamento, e, entretanto, estão sendo
intolerantes com V. Ex.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Muito obrigado pelo
auxilio que me presta o ilustre Deputado amazonense.

-
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SR. COSTA FERNANDES - Não há intolerancia.
O SR. GUARACl SILVEIRA - Vim á tribuna, senhores, arrastado por asserções contidas no discurso do senhor
Deputado Cristóvão Barcelos, e estareis lembrados, senhores, que, neSSe discurso, citando a França, S. Ex. nos apresentou um quadro edificanle - os soldados acompanhados
pelos capelães militares e prestando culto a Deus.
O SR. ANES DIAS - A França expulsou mais de vinte
mil sacerdotes, que, no momento em que a guerra estalou,
entraram na França e acompanharam o exército francês,
apesar dessa proibição.
O SR. GUARACt SILVEIRA Sabe o distinto colega
que nunca a Igreja. na Franca, cresceu e se desenvolveu
mais nos seus principios do que nesse tempo.
O SR. LuIZ SUCUPIRA - Porque é a verdadeira Igreja.
O SR. AciR MEDEIROS - Não apoiado.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Pergunto aos nobres c0legas, que são católicos, apostólicos e romanos, se terão a
tolerancia, a indulgência de me deixar falarl
O SR. LEANDRO PINHEIRO - Com tanto que não nos
otenda.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Estou acostumado, senhores, quando prégo a religião nas praças, a ser aparteado a ponto de não poder falar, mas não esperava que semelhante coisa aqui se reproduzisse.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Ê prova de que V. Ex. nunca
1ala com acêrto.
O SR. GUARACt SILVEIRA - São dois ou três colegas
que estão aparteando .••
O SR. A.'IlES Du.s - V. Ex. é o único orador que se
queixa de apartes.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Não me queixo dos apartes, mas, sim, da multidão de apartes, simultaneos, que me
impedem de falar.
O SR. CORREIA DE OJ..IVElRA - Porque V. Ex. se atirou
contra uma enorme multidão de hrasileiros.
O SR. AcfR MEDEIROS - Não apoiado.
O SR. LEANDRO PINHEIRO - Por que?
O SR. AclR MEDEIROS - Porque a religião não está somente com VV. EEx.: está dividida.
O SR. LEANDRO PINHEIRO - O Brasil é católico.
O SR. AcfR MEDEIROS - A mentalidade brasileira é representada por nós outros (Apoiado.s e protestos) que temos
o dir~ito de manifestar o nosso pensamento pró ou contra.
O SR. TOMAZ LOBO - Se a religião católica é a da quasi
totalidade, não há motivo para se querer impô-la á minoria. Aqui se quer sacrificar a liberdade em nome de uma
religião e se chega ao extremo de declarar que a moral s6
existe entre os povos católicos. Queremos o regime de plena
liberdade de crenças.
InvOCO), nesse sentido, o testemunho de Santo Agostinho, mestre da religião calólica, o qual, pugnando pela liberdade religiosa, lançou o princípio de que só, de livre vontade, o homem pode crér, o que exclúe qualquer imposição
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em matéria religiosa, como pretende a maioria acidental
desta Casa. O que nós, que representamos o pensamento
hostil a qualquer imposicão religiosa, queremos, é conservar as conquistas liberais da Constituição de' 1891: Estado
l~igo e ensino leigo. (Trocam-se numerosos apartes.)
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar demoradamente os
tímpanos) - Atençãol Peco aos Srs. Deputados que não interrompam o orador, estabelecendo tumulto no recinto, porque, do contrário, terei o desprazer de suspendel' a sessão.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Sr. Presidente, neste
momento em que se discute fora da tribuna, tenho consultado a consciência para saber se sou culpado dêste incidente. Ela, porém, me responde que tenho agido com o máximo respeito para com os meus ilustres colegas. (Muito
bem.)

O SR. LEVf CARNEIRO - Embora divergindo de V. Ex.,
respeito a sua atitude.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Sr. Presidente, estou
apenas trazendo questões de fato e expondo aquilo que estou
pronto a afirmar e a pl'ovar com a história, em qualquer
tempo. Prefiro levar o caso logo para a questão constitucional. Há atualmente duas tendências entre os povos para resolver esta questão religiosa.
Uma, o regime das concordatas; a outra, o do respeito
ao direito dos homens, sem qualquer dispositivo constitucional. O primeiro regime, das concordatas, tem sido praticado por diversas nações; mas sabeis o que tenho descoberto ali? Que, Deste regime, o Govêrno tem receio da
Igreja •••
O SR. COSTA FERNANDES - Não apoiado.
O SR. GUARACt SILVEIRA - ... e submete as questões a uma reciprocidade de podel'es. Em todas essas concordatas os governos exigem que a nomeação das autoridades religiosas não seja feita sem sua adiência, e determina
que os padres não possam ocupar a presidência de Estados,
ou da República.
Naturalmente, como disse o ilustre Constituinte, êsse
regime não poderia seI' praticado no Brasil. O que o povo,
aquf, exige, é o respeito ao direito dos homens. (Palmas nal
galerias.)
É isso que está afirmado em muitas Constituições do
mundo.
Nos Estados Unidos, para que os capelães militares acompanhem as trop{lll católicas ou protestantes, não é necessária
dispositivo especial na lei. O mesmo se verifica na Franca.
Seria eu o úitimo dos homens se negasse o direito que
tem o soldado, católico ou protestante, de, marchando para
a guerra, ser acompanhado pelos capelães da sua Igreja.

(Muito bem.)

Também fui capelão militaI' evangélico, vivendo ao
lado de companheiros padres, durante a Revolução de 1932,
na mais perfeita cordialidade e compreensão dos altos deveres que ali cumpriamos. (Palmas.)
Para que saibais até onde foi o nosso respeito pela liberdade de conciência, quero citar um fato, que se desenrolou na cidade de Juiz de F6ra, no Grambery, colégio evangélico • Adoecendo u mmoço católiC\O romano, em perigo
de morte, o reitor do colégio, ministro evangélico como el,1.

-280-

foi perguntar-lhe se queria um padre para assisti-lo, e,
ante sua resposta afirmativa, tomou o seu automóvel e foi
buscar o sacprdote, para confessar aquele jovem.
Respeitamos, assim, a conciência dos nossos semelhantes. (Apoiados.)
O SR. BARRETO CAMPELO - Também nós.
O SR. GUARACt SILVEIRA - O que não queremos é
que leis de res-peilo aos di~eitos de u?S homens v~nham, de
qualquer maneira, corno vimos, servIr para coagIr a conciência dos outros.
O SR. BARRETO C-U1PELO - É o que os católicos querem também.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Venho, Sr. Presidente,
trazer a esta tribuna o meu depoimento pessoal. TemQs
mais de dez igrejas evangélicas queimadas, no Brasil, pela
intolerancia dos nossos adversários religiosos.
O SR. BARRETO CAMPELO - Onde?
O SR. GUARACí SILVEIRA - Poderei citar, imediatamente, a de Aparecida, em S. Paulo.
O SR. BARRETO CAMPELO - Temos, também, igrejas
católicas queimadas pelos protestantes.
O SR. AcfR DE MEDEIROS - Lanço um repto ao nobre
Deputado, que acaba de apartear, afim de que prove o que
afirma.
O SR. GUARACt SILVEIRA - É, porém, preciso dizer
que não queremos desrespeitos á conciência de ninguem;
que não seja negado, a quem quer que seja, o direito de
crença.
O que não queremos é que figurem na Constituição
coisas que pertencem ao direito dos homens e que a nacionalidade já está respeitando e respeitará sempre.
Na Revolução de 1930 vieram capelães protestantes e
católicOS; na Revolução de :1932, vieram também de ambos
os cédos.
Eu queria citar o testemunho de um nobre colega, representante da Chapa Única da bancada paulista, salientando o serviço que um capelão protestante prestou aos
mocos, esquecido da sua divergência religiosa para servir
aos homens naquela emergência.
Se alguma. coisa podessemos querer geria que o direito
da minoria, que somos nós, figurasse na Constituição; o direito da maioria não precisa ser consignado, porque, como
disse o Sr. Deputado pelo Estado do Rio, Dr. Fernando
Magalhães, a maioria é católica. N6s, porém, que somos a
minoria, repito, preferimos confiar no respeito ao direito
dos homens por parte de nossos adversários. (Palmas nas
galerias.)

Por que deix2r na Constituição um texto que, amanhã
póde ser desvirtuado para oprimir a conciência dos
crentes?
O SR. OLIVEIRA CASTRO 1:sse texto é precisamente
para assegurar o direito de todos.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Sei o que são os direitos
alheios quando estão nas mãos da maioria...
Senhores, não quero abusar da vossa preciosa atenção.
(Não apoiados.)

Falei apenas sôbre a questão do ensino religioso e sôbre
assistência religiosa no Exército.

-
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Ainda ocuparei a tribuna, se a bondade de meus colegas
católicos romanos o permitir. Bem compreendereis, no etl:tanto, com que dificuldade alguem, que traz idéas concatenadas paPe. apresentar ao estudo da. Assembléia, póde falar,
deante da atitude assumida por alguns ilustres colegas.
Agradeço a todos os que me ajudaram e prestigiaram
com seus apartes, e prometo voltar á tribuna em outra
oportunidade, para continuar a tratar do assunto.
Faço, entretanto, um apêlo aos Srs. Constituintes: não
despertem a reação do povo brasileiro 1 (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador é vivamente cumprimentado.)

6

o Sr. Fernando Magalhães - Sr. Presidente, peço a palavra para explicação pesso;ll.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Magalhães.

O Sr. Fernando Magalhães (Para e:cplicaçãopes8oal) - Meus Senhores, tomo parte no debate com a serenidade de
quem paira, piedosa e cristãmente, dentro daquela fraternidade que todas as religiões ensinam, para poder sentir o
pensamento alheio sincero e puro, venha êle donde vier,
seia qual fÔr o eoneflio ou o conselho que o ditar, na certeza
de q-üe, comentando, em resposta a esta ou áquela afirmação,
eu faço com simplicidade para que todos compreendam e
saibam o quanto me vai nalma de profunda pied:lde por
aqueles que, no meu entender, seguem o caminho do êlTo.
O SR. ALofsJO FILHO - É um ponto de vista pessoal, de
V. Ex.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Tão pessoal é o
ponto de vista, que recebo, com a melhor das satisfa';i5es, o
aparte de V. Ex., embora êste traduza, não uma convicção
religiosa, mas uma convicção leiga. Admito, assim, que o orador que me precedeu, revestido de suas véstes talares, saiba,
naturalmente, falar em nome da doutrina sagrada, mas não
posso compreender como os espíritos leigos queiram se insurgir contra uma palavra que eles não entendem. (Muito
bem.)

Vai nisso o meu pensamento de piedade. Não que eu tenha conseguido a situação magnífica, em que a crença empolga ou domine, em absoluto.
O SR. GUARAcf SILVEIRA - V. Ex. também está no número dos leigos'?
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Menos inspirado
que outros.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - A piedade de V. Ex. é bem
irmã daquela com que os dominicanos torravam os hereges.
(Riso.)

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - A afirmacão não
deve ser real: V. E~., por exemplo, não foi torrado •.•
(Riso.)

O SR. ACIR MEDEIP.oS - Não o foi. Foram-no, porém, os
nossos irmãos e a história o registra.
O SR. BARRETO CAMPELO - Desafio que se prove que um
s6 padre católico tenha queimado alguem, em todo o Mundo.

-
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o SR. GUARAcf SILVEIRA - V. Ex. leu a História da Inquisição, de Alexandre Herculano?
O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Atenção! Está com a palavra o Deputado Fernando Magalhães.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Sr. Presidente, não
posso competir com os tímpanos ...
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Mas o orador tem a voz
dos sinos a seu favor. (Risos.)
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - E o nobre colega,
a voz dos chocalhos ...
O SR. ACIR MEDEIROS - Tem a voz da conciência nacional.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Tê-los-ia perdido o orador?
(Trocam-se veementes apartes.)

O SR.. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos)
Atenção!
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Nas condições em
que me encontro, Sr. Presidente, revestido desta serp.nidade,
tenho que recordar que todos, vindos de pontos longinquos
do País, poderão naturalmente. dar o exemplo que é a sinceridade católica d oPovo Brasileiro. (Muito bem.) Não me
refiro ao Povo que pontilha a orla. do Continente, mas áquele
que vive no coração do Brasil, contemplando a magestade
de sua Pátria ...
O SR.. GUARAcf SILVEIRA - No Joazeiro?
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - ... sentindo bem
a inspiração divina que a descobriu, a protegeu e a fez desenvolver-se.
O SR. OSÓRIO BORBA - Onde há mais ignorancia, mais
analfabetismo...
UM SR. DEPüTADO - Mas foram êsses analfabetos que
elegeram V. Ex. (Apartes.)
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Nesta bora, ouço
uma voz unanime clamar contra quarenta anos de República inútil, que desperdiçou a riqueza e inutilizou a cultura, que preparou doutores sem conta e ensino sem crédito.
Pergunto: que foi que preparou esta sociedade desorganizada?
O SR. GUARAcf Sn.VEIRA - Indago do orador: êsses quarenta anos de República destruiram que? Quatrocentos anos
de ensino religioso que nada adiantou á Pátria.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Foram êsses quarenta anos, que culminàram numa revolução •••
UM SR. DEPUTADO - Revolção política.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - ... que se aponta
como purificação, que veiu resgatar os maies reconhecidos
por esta Assembléia revolucionária; revolução que se preparou, como consequência fatal da dissoluCão, da miséria popular, do abandono da Igreja, do esquecimento da palavra
divina, do desconhecimento da noção essêncial da Família,
quando não se respeita a organização da casa; foram êsses
quarenta anos da República leiga que aceleraram a catástrofe nacional, culminante na Revolução de i 930.
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o SR. GUARACí SILVEIRA - Havia mais adultérios antes
da República do que depois? Haviam mais filhos ilegítimos
antes ou depois?
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Em matéria de adultério, não discuto com V. Ex:. (Riso)
Quero prosseguir nessa rápida exPlicação pessoal, feita
pal'a justificar minha. intervenção no debate, mais em homenagem de respeito, do que no interesse de divergir.
O SR. GUARACf SILVEIRA - Obrigado a V. Ex:.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Quero dizer, nesta
simples exPlicação pessoal, a que ponto vãi omeu conhecimento das fraquezas alheias, porque aS meço pelas minhas;
até que ponto vai minha misericórdia pela incredulidade dos
outros, porque sinto, quando nos momentos de incredulidade, estarem ameaçados os naufragos da Vida. Por isso mesmo,
quero completar aquela. fráse, que não é minha, vinda no momento em que lamentei tive"se um ministro de Deus a nostalgia do Nada. Não importa. Tenho por isso uma absoluta
tolerancía: conservem-se no ateísmo, na impiedade, aqueles
que não precisam crêr. - Que homens felizes! - Que aproveitem a própria vida!
O SR. GUARAcí SILVEIRA - Ningucm deseja mais do que
eu que os homens sejam crentes. Não confundamos.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Que aproveitem a
realidade! A realidade é a vida solta de cada um, á sua vontade, ao seu prazer, ao seu propósito, sem freio, sem impecilhos. Esta é que é a realidade.
O SR. C..uu.os REIS - A vida de cada um é uma ilusão.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Num dos congressos
leigos realizados na França, em 1906, quando se prégou a necessidade de uma disciplina moral, fora da Religião, um grande anarquista perg-Jntou: - Que seremos n6s, depois da
morte? Á resposta de que não seriamos nada, proclamou êle
a vantagem de se viver a vida, sem essas pêias, sem êsses impecilbos, sem êsses tropeços, sem essa disciplina - viver a
vida de cada um, viver a vida do egoismo, viver a vida da
deshonras, viver a vida de dissolução, viver a vida da. decadência nacional I
O SR.. ZOR.OASTRO GOUVEIA - É argumento de que todos
os oradores católicos laneam mão, falando á emotividade das
multidões.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Laneará V. Ex.
mão de outros argumentos, superpondo, naturalmente, os
seus pessoais aos meus, com toda razão. Eu os peço - os
meus - á palavra divina. V. Ex. tem s. sua inteligência
que não deve ser superior.
O SR.. ZOROASTRO GOUVEIA - Eu o fnço abordoado na
ciência.
O SR. FERNANDO ã-IAGALHÁES -V. Ex. fala em nome da ciência -?
O SR.. ZOROASTRO GOUVEIA - Falo abordoado na ciência.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Como? Pensei que
fosse atordoado... (Risos).
O SR.. ZOROASTR.O GOU'\t~IA - Atordoado ficaria com a
ciência de V. Ex:. (Risos.)
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O SR. FERNANDO MAGALHÃES - V. Ex. não corre
o risco de se atordoar com a minha ciência: o seu séxo se
incompatibiliza, inteiramente, com minha sabedoria .••
(Risos) •

O Sn. ZOROASTRO GOUVEIA - A sabedoria de V .Ex.,
neste ponto é esléril.
O SR. ~'ERNANDO MAGALHÃES - É muito produtiva
e prolífica. Ao contrário, nada tem de estéril.
O SR. ANTÓNIO RODRIGUES DE SOUSA. - V. Ex. acabou
de dizer, há pouco, que, depois de 40 anos de República •••
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Perdão: eu não
disse; é o que todo o mundo diz.
O SR. ANTÔNIO RODRIGUES DE SoUSA. - V. Ex. também
o afirmou. Quero entrar no assunto. Depois de 400 anos
a instrução para o Brasil foi trazida pelo Catolicismo.
O SR. FERNANDO
MAGALHÃES - Não assegurei
isso.
O SR. ANTÔNIO RODRIGUES DE SoUSA - Eu é que estou
asseverando. Agora indago: como V~Ex. julga o orador
que o antecedeu: como ateu ou homem cristão, igual a
V. Ex. ?
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Como homem de
crença ..•
O SR. ANTÔNIO RoDRIGUES DE SOUSA. - Por que V. Ex.
o combate?
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - ••• mas homem de
crença, dentro de uma incoerência: - préga a palavra de
Deus e não qper que a ouçam.
O SR. AcfR MEDEIROS - A palavra de Deus é uma só.
O SR. ANTONIo RoDRIGUES DE SOUSA - V. Ex. é católico
romano?
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Não, senhor; quem
foi que disse isso? Sou católico fluminense, nascido no Estado do Rio. (Riso).
O SR. ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - Então, felicito a
V. Ex., porque, pela primeira vez, dentro do recinto da Assembléia, vejo um orador declarar-se católico fluminense,
defendendo o catolicismo romano. (Hilaridatle. Trocam-sc
veementes apartes.)
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Eu peço a V. Ex.,
Sr. Presidente. que me mantenha a palavra, afim de eu poder concluir esta singela explicação pessoal, que cresce demasiadamente, por isso que a interrupção constante •••
O SR. AClR MEDEIROS - E' uma homenagem ao talento
de V. Ex ••
O SR. ZOROASTaO GoUVEIA. - E' a vez do orador sentir
quão agradável condimento é a pimenta... (Riso.)
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - ••• demonstra, desta
vez, a mesma intolerancia com que os aparteantes de ainda
há pouco favoreceram o orador que me precedeu, o que· despertou apartes de um lade, comü eu provoco de outro.
O SR. CARLos REIS - Toda vez que se trata de questão
religiosa, é isso o que se vê.
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I
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Hão de permitir
qúe eu fale um pouco fóra do protocolo parlamentar, expressando-me com toda a sinceridade. Não falo nem política,
nem .protocolarmente, e, por isSO,1 digo: meus caros amigos.
AdmIro essas profundas e notáveis inteligências, órfãs do
espIrito e da idéia divina, que se julgam com capacidade,
com envergadura. com substancia. com estrutura para, s6s,
vencerem o mundo. Sinto diariamente necessidade de uma
mão na minha mão, seja esta visível ou invisível; tenho,
dentro do meu coração, esta ansiedade infinita de saber o
que há de vir. Olho para trás e vlejo gerações sucessivas, que
se não podiam perder, porque se s~ perdessem, n6s não existiriamos; olho para frente e vejo lugar para as novas gerações que vêm nos substituir.
O SR. ZOROASTRO GoUVEIA - Quanto mais remontarmos
a História, mais o religiosismo ~faz parte da pSllché humana .••
O SR. FERNAl'.'DO MAGAI1 ÁES - V. Ex. não olha
para trás? Terá, porventura, medo de virar estátua de sal?

!

(Riso.)

I

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA r Volto-me para trás com
receio do. carroção do tradicionalismo que, com a sabedoria
de V. Ex., pode esmagar... (Risoa.)
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Sinto, portanto, esta disposição muito humana, muito lrazoãvel, muito merecedora
situação de quem se debate na ansia de compreender e de
nós. E é por êsse motivo que, sentindo , chorando e sofrendo
as calamidades do Brasil, compreendendo a dificuldade que
se entrevê no seu futuro, ameaçado de destruição, como
ameaçados de destruição foram I aqueles que tiveram depois
de chorar nos muros sabáticos, inoto que é preciso respeitar
a crença de todos - e esta é a: minha resposta - sem imposições, que não existem, masi com a simples condição facultativa •••
O SR. ANTONIO RoDRIGUES DE SoUSA - É uma imposição disfarçada.
O SR. FERNANDO MAGALlUES - A êste aparte de
V. Ex. eu não sei responder. I
O SR. TOMAZ LÔBO - Porque não pode responder.
I
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Não posso, ;:Iorque
seria obrigado a dizer que a. opinião de V. Ex. é também
disfarçada.
i
O SR. TOMAZ LOBO - Perdão; disfarçada, não. Assumo
atitudes; defino o meu pensamento. O que desejo é um regime de liberdade.
I
O SR. FERNANDO MAG.o\:LHÃES - Com que intuito?
A liberdade está perto da licenCa.
I
O SR. TOMAZ LÔBO - V. Ex. está pregando e querendo
impor uma religião.
I
O SR. ANTÔNIO RODRIGUES IDE SOUSA -- Religião é quiõStão de conciência; não pode se]' imposta em hipótese alguma.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Acabo de afirmar
a condição facultativa do dispositivo constitucional.
O SR. ANTÔNIO RODRIGUEslDE SOUSA - É imposição disfarçada.
I
O SR. AciR MEDEIROS - b orador é como pai que permite ã criança liberdade de chorar, mas nega aquilo de que
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ela mais precisa: pão para o estômago. A Igr,eja dá o pão
espiritual, mas nega pão ao estômago. Enquanto ela ergue
monumentos riquíssimos, o proletariado morre á mingua.
de recursos.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - V. Ex. está comparando o f1laterial com o espiritual, o que é diferente.
O alimento tem fim sórdido; o espírito tem destinos
superiores. (Trocam-se numerosos apa1-tes.)
O SI\. PRESIDENTE <fazendo soar os tímpanos) - Atenção!
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Sr. Presidente,
queria, simplesmente, esclarecer meus companheiros e a
Assembléia Constituinte, para que não vissem em mim o
homem capaz de estribar-se em intransigências, nem admitir imposições ...
O SR. TOMAZ LOBO - É o que desejamos.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - ... o homem que
tem, não um passado ostensivo, mas um passado anOnimo,
de liberalismo e rebeldia. E é, justamente, em nome dêsse
passado, de rebeldia e liberalismo, que peço aos nobres c0legas consintam em que a maioria da Nação Brasileira possa
aprender, lado a lado, a religião católica da maioria do País,
tão certo estou de qu~ a idéia de Deus acabará unificando
os pensamentos. Nenhum de nós, por maior que seja a negação de sua crença, na frase lapidar, pode "ter a nostalgia
do Nada", quando cada um de nós SÓ precisa. ler "a alegria
da Eternidade. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador
é t1ivamente cumprimentado e abraçado.)
Comparecem mais os Srs.: Alvaro Maia, Mário Caiado,
Luiz Tirelli, Mário Chermont, Joaquim Magalhães, Abel
Chermont, Lino Machado, Carlos Reis, Agenor Monte, Hugo
Napoleão, Pires Gaioso, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão,
Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Xavier de Olievira,
Pontes Vieira, Jeová Mota, Ferreira de Souza, Martins Véra,
Odon Bezerra, Pereira Lira, João Alberto, Souto Filho, Luiz
Cedro, Solano da Cunha, Arruda Camara, Arnaldo Bastos,
Augusto Cavalcanti, José Sá, Alde Sampaio, Simões Barbosa, Osorio Borba, Isidro Vasconcelos, Sampaio Costa, Augusto Leite, Deodato Maia, Marques dos Reis, Clemente Mariani, Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Medeiros Neto, Edgard
Sanches, Gileno Amado, Paulo Filho, Carlos Lindcnberg, Rui
Santiago, Amaral Peixoto, Nilo de Alvarenga, João Guimarães, Raul Fernandes, César Tinoco, AHpio Cost.aIlat, Acúrcio Tõrres, Fernando Magalhães, José Eduardo, Fábio Sodré,
Lengruber Filho, José Braz, Adélio Maciel, Marti.ns Soares,
Pandiá Calógeras, Negrão de Lima, Gabriel Passos, Raul Sá,
João Penido, Benedito Valadares, Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite, Plip.io Correia de Oliveira, TeotOnio Monteiro
de Barros, José Carlos, Morais Andrade, Zoroastro Gouveia,
Henrique Baima, Cineinato Braga, Ca!'1ota Queiroz, Abreu
Sodré, Lacerda Werneck, Morais Leme, José Honorato, Nero
d~ Macedo, Francisco Vilanova, Plínio Tourinho, Lacerda
Pmto, Antônio Jorge, Simões Lopes. Demétrio Xavier, VItor
ros, Gilbert Gabeh'a, AntOnio Rodrigues de Souza. AugUsto
Rus~m:l.Oo, _ Arg~miro Dorneles, Assiz Brasil, Acir MedeiCo~SlOo, Joao Pmheiro, Euvaldo Lodi, Rocha Faria, OliveIra Passos, Gastão de Brito, Roberto Simonsen, Lev! Carneiro, Morais Paiva. (t03).
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Deixaram de comparecer os Srs.: Alberto Roselli, An.
tOnio Machado, Prisco Paraiso, Miguel Couto, Pereira Carneiro, Osca.r Weinschenck, Buarque Nazareth, Melo Franco,
Simão da Cunha., Daniel de Carvalbo, Ribeiro Junqueira,
Mário Wbatelly, Idálio Sardemberg, Cunha Vasconcelos,
Vasco Toledo, Waltor James Gosling, Pedro Racbe. (:1.7).
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão, designando para amanhã a mesma
ORDEM DO DIA

Trabalbo de Comissão.
Vém á Mesa as emendas de nrs. :1.:1.8 (i) :1.53.
Está sObre a Mesa, pelo prazo de 20 dias, para receber
emendas àe i& discussão, O proJeto de Constituição (/Se dia) •
Levanta-se a sessão ás 16 boras.

(:1) A ultima emenda publicada na Sessão anterior também tem o n. :1.:1.8.

25" Sessão, em 14 de Dezembro de 1933
Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente

1
Ás 14 horas, comparecem os Srs.:
Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cri;;tóváo Barcelos,
Tomaz LÔbo. Fernandes Távor'l, Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Alvaro Maia. Mário Caiado, Luiz Tirellí. Alfredo
da Mata, Veiga Cabral, "loura Carvalho, Joaquim 1\lagalhães,
Abel Chermont, Lnio Machado, Magalhães de Almeida, Costa
Fernandes. Adolfo Soares. Rodrigues Moreira, Godofredo
Viana, HtlgO Napoleão, Figueiredo Rodrigues. Xavier de Oliveira, Silva Leal, Pontes Vieira, José de Borba, Kerginaldo
Cavalcanti, Martins Véra, Odon Bezerra, Pereira Lira, Agamenon Magalhães, Arruda Falcão, Augusto Cavalcanti, Osorio Borba, Góes Monteiro, Valente de Lima, Isidl'o Vasconcelos, Guedes Nogueira. Leandro Maciel, Rodrigues Dória,
Deodato Maia, J. J. Seabra, Ml1galhães Neto, Medeiros Neiva,
Alfredo Mascarenhas, Átila Amaral, Homero Pires, Negreiros
Falcão, Aloisyio Filho, Francisco Rocha, Lauro, Passos, Jones Rocha. Henrique Dodsworth, Sampaio Correia, Pereira
Carneiro, Leilão da Cunha, Olegario Mariano, Nilo de Alval'('lII,a, .João Guim:J.l'ães, Prado Kelly, Raul F;~l'nandc:i. Alípio
Costalat, Fernando Magalhães, Soares Filho, Buarque Nazareth, Lengruter Filho, Bias Fortes, José Braz. Pedro AleiXO, Augusto de Lima, Augusto Viégas, Mata Machado, Delfim Moreira, José Alkmim, Odilon Braga, Vieiras Marques,
Clement13 Medrado. Raul Sá. João Beraldo, Furtadú de Menezes. Cristiano Machado, Policarpo Viotti, Levindo Coelho,
Aleixo Paraguassú, Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite,
Celso Machado. Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro
de Rezende, Alcantara Machado, Teotônio l\f'Ontciro, de Barros, .Tosé Carlos, Rodrigues Alves. Morais Andrade, Vergueiro César, Henrique Bayma, Hipólito do Rêgo, Guaracy Silveira, Jos6 Ulpiano, Abreu Sodré, Lacerda Werneck, Antônio Covelo, Cardoso de Melo Neto, Domingos Velasco, José
Honorato, Nero de :Macedo, Alfredo Pacheco, Plinio Tourinho, Lacerda Pinto, Antônio Jorge, Idálio Sardenberg, Simões Lopes, Carlos Maximiliano" Mauricio Cardoso, Arles
Dias, Frederico Wolfenbutell, J050 Simplicio, Renato Barbosa, Demétrio Xavier, Vitor Russomano, Ascanio Tubino,
Pedro Vergara, Fanfa Rihas, Argemiro Dornelles, Raul Bitencourt, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Ferreircl, Neto,
Gilbert Gabeira, Vasco Toledo, Valdemar Reikdal, Francisco
Moura, Antônio Penafort, João Vitáca, Alberto Surek, Armando Laydner, Edwald Possolo, Guilherme Plaster, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Mário Manhães, SeVOLUME II
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bastião de Oliveira, Martins e Silva, Ricardo Machado, Augusto Corsino, Horácio Lafer, Alexandre Siciliano Júnior,
Euvaldo Lodi, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Roberto Simonsen, Teixeira Leite, Pinheiro Lima, Abelardo Marinho,
Moraes Paiva, Nogueira Penido. (159).
O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimento de 159 Srs. Deputados.
Está aberta a sessão.
O Sr. Clementino Lisboa (3° Secretário, sp,rvindo de 2°),
procede á leitura da ata da sessão antecedente, a qual é posta
em discussão.
O Sr. Aloisio Filho (sôbre o. ata) - Sr. Presidente. no
Diário da Assembléia Nacional, de hoje, na parte referente
á oração do nosso nobre colega, o eminente Sr. professor
Fernando Magalhães, saiu, atribuido a mim, um aparte, que
não dei.
Por amor á verdade, solicito uma retificação.
Em certa alt'.1ra das considerações de S. Ex., quando
seu discurso importavam uma profissão de fé católica, tive
oportunidade de dizer' que "S. Ex. não era mais crente do
que os outros." Foi ist.o o que disse; entretanto, no 6rgão
oficial figura como aparte meu ao orador, o seguinte:
"É um ponto de vista pessoal, de V. Ex."
Peço a devida correção. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - V. Ex. será. atendido. A reUfica~ão
reclamada pelo nobre Deputado será tomada em consideração.

2
O Sr. Osório Borba (sôbre a ata) - Sr. Presidente, tenho
uma dedal"ação a fa:~el' á margem da reprodução dos debates de ontem, na Assembléia.
O SI'" Deputado Fernando Magalhães, em seu discurso, teve ocasião de dizer:

.

"Nas condições em que me encontro, Sr. PresIdente, revestido desta serenidade, tenho que recordar
que todos, vindos de pontos longínquos do país, poderão, naturalmente, dar o exemplo que é a sincerid::tde
católica do povo brasileiro. (Muito bem.) Não me
refiro ao povo que pontilha a orla do continente,
mas áquele que vive no coração do Brasil, contemplando a magestade de sua Pátria ... "
I

A taquigrafia reproduziu, nessa altura do discurso, um
aparte do Sr. Gllaraci Silveira: "No Joazeiro?", e, tambem,

um dos apartes que tomei a liberdade de dar ao representante fluminense.
Aludia o Sr. Deputado Fernando Magalhães a regiões
do território brasileiro, a cujas populações· me pareceu que
S. Ex. atribuia uma autoridade maior para os pronuncia.·
mentos de natureza religiosa, quando observei, conforme
registra a taquigrafia:
"Onde há mais ignorancia, mais analfabetismo ... "
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Ora, Sr. Presidente, parece-me ciaro que eu quiz aceniuar que naqueles pontos longinquos do país, invocados pelo
<lrador, regiões necessariamente menos povoadas, com uma
pop~lação em que, com certeza, é mais alta a percentagem
,de lletr~dos, sô~re essas populações mais incultas, menos
esclareCIdas, mais desprezadas pelos governos - a influência da religião, ou das religiões, se exercia mais tiranicamente, mais tranquilamente, do que, por exemplo, numa assembléia como esta.
Mas a taquigrafia reproduz tambem um contra-aparte
a mim dirigido por "Um Sr. Deputado", que bradou: ~
"Mas foram esses analfabetos que elegeram a V. Ex." No
momento dei a resposta devida a essas palavras, mas a minha reposta, certamente devido á confusão reinante no
recinto, naquele momento - não foi registada. É por isso
·que venho agora ocupar-me do assunto.
Não posso compreender, ::51'. Presidente, a significação,
() alcance ou as intenções desse contra-aparte. Não posso
-compreender como daquelas minhas palavras, tão claras, ou
das apreciações do orador que ocupava a tribuna pôde um
Sr. Deputado concluir que eç fôra eleito por analfabetos,
que o corpo eleitoral de Pernambuco é composto de gente
iletrada, ou, melhor, que em Pernambuco, contra a lei, foram alistados analfabetos para a eleição de 3 de maio, acusação que até hoje não vi formulada contra a justiça
eleitoral, do meu Estado, e que seria totalmente improcedente e injusta.
O SR. JOSÉ DE SÁ - Muito bem.
O SR. OSóRIO BORBA - Era essa a observação que eu
tinha a fazer, protestando contra o aparte intempestivo,
.pol"Ventura irrefletido, que a reprodução dos debates de
ontem ne:3ta assembléia atribue a um Sr. Devutado.
O Sr. Presidente - V. Ex. será atendido.
Em seguida, é aprovada a ata da sessão antecedente.
O Sr. Presidente -

Passa-se á leitura do expediente.

O Sr. Tomaz Lõho (to Secret;lrio), procede á leitura do
·.seguinte
EXPEDIENTE

Ofício:
Da Comissão Organisadora de homenagem ao Sr. José
Américo de Almeida, Ministro da Viação, convidando a As,sembléia para a sessão solene que terá lugar na séde da Associação Brasileira de Imprensa. - Inteirada.
O Sr. Presidente - Est.á finda a leitura do expediente.

4
O Sr. Presidente - Encontra-se no edifício da ASSf:mbléia
.() Sr. Adroaldo Mesquita da Costa, Deputado eleito e diplomado pelo Estado do Rio Grande do Sul. Convido os 81's. 3°
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e 4° Secretários a introduzirem S. Ex. no :-ecinto, afim deprestar o compromisso regimentaL
Comparece S. Ex., acompanhado da respectiva comissão e, junto á Mesa, presta o compromisso regimental, tomando assento, em seguida.
O Sr. Presidente - Vou dar a pa.lavra ao primeiro orador
inscrito, na hora do expediente.

5
Tem a palavra o Sr. Domingos Velasco.
O Sr. Domingos Velasco - Sr. Presidente, tenho lido e·
ouvido censuras ao debate que aqui se lrava em torno da
causa dos erros da primeira República.
I A uns parece que êsse debate não passa de demonslra.ç~o de cuHura livresca; a outros se afigura que a Assembl~ia deveria ocupar-:,e de questões mais úleis á missão que
n~s trouxe a esta Casa.
. Penso que improcedem tais censuras: primeiro, porq e se verifica que da discussão, que se vai. procedendo
ntrsla Casa, tem nascido a luz necessária, que nos guiará
n~ feitura da nova Constituição.
corrigindo os êrros que
lemos observado em nossa terra.
I Por oulro lado. estas discussões não emperram a marc~a normal do projeto de Constituição,
visto que estamos
j~stamenle no decorrer do prazo regimenlal de 20 dias, dest~nado á apresentação de emelldas.
J E é por êste motivo, principalmenle, que tomei a liberdade de ocupar a aten.;ão da Assembléia.
1- Uma vantagem teve desde logo a discussão: foi o recpnhecimento unanime, por parle de lodos os oradores. do
patriotismo e da inteligência dos constituintes de 1891.
I Na realidade, quando se encara a Constituição de 1891,.
qomo obra de estética e de ideal político. não há deixar de
rreconhecer que ela s:ltisfaz inteiramente, como bem disse
4.lberto Tõrres, que a considera o mais notável documento
da cultura jurídica contemporanea;
"Como obra de estética e de ideal político, é talvez o mais notável documento da cultura juridica
contemporanea; não sei que haja outra onde as àefinições e classificações, o rigor e cuidado no distr'ibuir e no desenvolver regl'as e funcões, tenham atingido a tanta perfeição; nenhuma levou tão longe o
empenl,o de proclamar as mais avançadas conquistas
da liberdade humana e da democracia." (A Oroanização Nacional.)

Neste ponto, portanto, é uuanime o pensamento da
Assembléia.
Ao lado, entretanto, dessa Constitui~ão maravilhosa.
temos a dura realidade dos fatos.
Aqui já se apontaram os erros principais: a hipertrofia do Executivo, a subserviência do Legislativo. Que se caracterizou principalmente pelas delegoal;ões de poderes e depuracões eleitorais. Aquí já se falou no conlúio entre o
Poder Executivo e o Poder Legislativo, contra o PorteI' JIldiciário; e, embora alguem di~sesse - e não dúvido - que
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'O Poder Judiciário tivcsse passado incólume em tudo isso,
·quero trazer á Casa. como subsídio. o que se passou no meu
Estado.
. Em Goiás, o Sup(;rior Tribunal de Justiça fez o máXImo esforr;o para re:;Ísl jj'. ~ resistiu, ao assalto dos outros
poderes. Honra seja ao Tribunal de Goiás, pela luta diária,
conlfnua, que travou.
O SR. ALFREDO PACllr-;CO - V. Ex. dá licenca para um
aparte'! V. Ex. quer al'gumentar com casos isolados.
O SR. KEHG\NALDO CAV.\LCANTI Não foram isolados:
ocorrel'am em todo o país.
O SR. Dm.nXGOS VELASCO - Estou trazendo á Casa
um snbsfdio para nos orientarmos na feitura da nova Constituição.
O que se passava nos Es:ados era um exagero do que
se passava no Govêrno Federal. Ali, porém, o Tribunal
deu aquilo que em possível esperar dos homens. Resistiu.
Mas, pela porta aberta da defiência da insLiluiCão •.•
O SR. ALFREDO PACHECO - "Deficiência" - diz V. Ex.
muito bem.
O ~~. Dm:IXGCS VELASCO - '" o Legislativo votou
uma lei aumentando o número de membros do Tribunal de
Justiça, de forma tal que os l'oderes Executivo e Legislativo, que obedeciam á oligarquia dominante, tiveram o conLrüle do Judiciário, e, desde enUio, no Estado de Goiás r.ão
houve mais justir.;a.
'1'1'0:;0 êsse fato particular, repito, apenas como subsí:dio aos nossos trabalhos.
Além desses erros aqui brilhantemente apontados, tive,mos, ccmo mal generalizado, a completa descontinuidade
,administrntiva.
Outro ponto, de que ainda não se tratou, é o relativo
,ao e~:c('sso de autonomia estadual. J.1:le deve, entretanto, lnerecci' da Assembléia a nl:lior ntlmçflo, porquanto clêsse e~
,cesso :ldvieram inúmeros mules.
O Sa. KERGI:-;.-\LDO C,W.\LCAXTI - Porque êsse excesso
se proccs::ava no sentü.lo oligárquico.
O ~ill, DOMIXGOS VELASCO - Quando se adotou, no
í3J'asI!, c regime fedcr:ll americano, fez-se aqui - como pareCe ~l.:1' opiniüo unauirnc - a me:;ma distl'ibuiçiio de po<Iel'cs entre ua órgãos fcdct'ais e os estaduais, quando partíamos (k pontos completamente divel'sos. Lá, com as 1'1'0vfnr.ü:s S(~p:lI'adas e dependentes. apenas. da Metrópole, proceSSOtH~I' a ünião. Era lógico. pois, que cada pI'ovincia
,dés::c {~ t':lif!u o cstl'itamcnlc r..cce:isál'io pal'a que ela subsistisse. "\c!uí, partíamos do ill\C!I'SO: da União para a Feder~
'Cão, e demos. enlretanlo, todos os poderes aos Estados, flcanúo, sórnenle, com (l cstl'itamcnte necessário o poder federal. CJtHt!1cio d:.'vialTllls dar nas E..;t.u.los o necessário á sua
autonomia aclministi':lli\'u, I'cser'vando :i Cnião o poder maior
,dp. ..:ontl'v~o ::;ôbr~ loua-; as unidades. Seria a federa~ão
centripeta. (Jlui.to lJem).
Diz-se e afirma-se que o Rcntimeato de autonomia vem
.da Culoma, dos primórdios da nc.·;sa vida políli!:a. Na verdade, o Que existia, não, era êS5e :~~ntimento autonômic.o,
..afetivo, que hoje predomma no BrasIl. O que ~e pretendIa
naquele tempo - e assim adianto, pelos conheCimentos que
ienho da hislória da Capitania de (:ciaz, que era uma das
:;l)rincipais, porque de li safam, como, depois, de Minas e de
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S. Paulo, os vice-rei!! do Brasil - o que se pretendia naquele tempo, na Capitania de Goiáz, era apenas a autonomia necessária á g~stão de seus destinos economicos, e nãotsse poder de soberania que, na Constituição de 91, chegou
a ser discutido em plena Assembléia.
Admitiu-se, então, que poderiam coexistir a soberania
estadual e a federal. Pois bem; adotado, em 91, o êrro iniciaI de se darem aos Estados todos os poderes. reservando-se
á União apenas o estrita::1ente necessário á 'sua existencia.
o resultado foi o que observámos: os acontecimentos, que
se desenrolaram, e que são superiores ás leis e aos códigos,
levaram ao completo desrespeito a autonomia estadual, como
se entendia na Constituição.
Na verdade, - e não o negará nenhum representante
de pequeno Estado, que queira falar com sinceridade, não havia, na primeira República, autonomia para os pequenos Estados. A consequência dessa falta de autonomia
nós a vimos nas "salvações do N6rte"; no caso de Pernambuco, em 1922, em que, por ser Estado de certa força, nele
se fez int~rvencÕes brancas. Todos nos lembramos do que
alí ocorreu, em 1922, provocando o celebre telegr:tma do
Marechal Hermes da Fonseca, em resultado áquele. hrilhante feito dos 18 de Copacabana. (Muito bem.)
Há o caso do Estado do Rio, a que o nobre Deputado,
Sr. Fábio Sodré, já se referiu.
O SR. ALFREDO PACHECO - O caso de Mato Grosso. em
1917.
O SR. DOMINGOS VELASCO - Sim, o de Mato Grosso,
quando ali se fez intervenção. Nos pequenos Estados a intervenção era á fõrça; nos grandes, havia a chamada intervenção branca.
Vimos a intervencão do poder federal no Rio Grande do
Sul,' em 1923, quando se fez aquilo que todos nós sabemos~
E o caso mais interessante de todos é o da Paraíba, em 1930,
porque, ali, o desrespeito á autonomia, foi até o absurdo
de se criar o município independente de Pl'inceza.
Assim, neste particular, a Conslitui~ão de 91 foi letra
morta. Só num ponto os Estados tinham completa autonomia - no de poder contraír emprestimos externos. (Muito
bem) •

A propósito, reproduzirei, aqui, os conceitos de Lysis,
no seu livro "Contre l'oligarchie financiére en France", em
que o autor classifica essas unidades federatIvas, com tais
poderes, de "Estaaos irresponsáveis". Diz êle:
"Naturalmente, tomou-se a cautela de evitar que
os subscritores dos emprestimos suspeitassem dos
riscos que corriam, mas - coisa grave - nunca se
chamou sua atenção para um fato capital, geralmente por eles ignorados e que é o seguinte:
Os empréstimos contraídos pelos E"stados provinciai~ do Brasil não gosam dl$ garantil$ dú Estado
federal; segundo a Constituição do país, o Govêrno
do Brasil não tem o "controle" financeiro dos Estados; estes podem, portanto, contrair emprésUmos
sem autorização, sem limitação do capital. Em suma,
os Estados provinciais do Brasil são irresponsáveis.
Assim, a maior parte das somas emprestadas dessa
maneira eslã r.~uito comprometida, senão perdida.
(Pag. 134.)
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Uma das peiores consequências da impossibilidade manifesta de manter o regime de autonomia excessiva instituída pela Constituição de 91 - foi a creação dos exércitos estaduais, a que se viram obrigadas as unidades mais fortes .da
Federação, afim de, ameaçando o Poder Central com a reS1Stência, sobrestar sua interferência na vida íntima dêsses Estados.
Não ponho em dúvida, Sr. Presidente, o patriotismo das
fôrças públicas dos Estados, nem os serviços que por\"entura
prestaram ao Brasil. Quero dizer que o fato mesmo de sua
existência, com o enorme potencial bélico que se lhes deu, é
um fintôma de desagregação nacional.
Vale a pena, Sr. Presidente, relembrar aqui a advertência de George Washington quando, no seu famoso "Discurso
de Despedida" - "l·'arewell Addrvss", - chamando a "lenção
de seus patrícios para o crime que seria a desunião dos Estados americanos, escreveu o seguinte:

"Com a união, igualmente, os diferentes Estados
evitarão a necessidade de al"mamenlos e exél"citos excessivos, os quais, sob qualquer fórma de Govêrno,
não são propícios á liberdade e que devem se!' considerados como particularmente infensos á liberdade republicana. n
Assim, Sr. Presidente, a autonomia excessiva que aqui
pelo estadista
americano, como se nos estivesse indicando o mal próximo
da desagregação.
Mas, além dêsse mal, as forças públicas dos Estados sobrecarregam os orçamentos estaduais, canalizando para sua
manutenção quant!as consideráveis, que se empregariam, com
maior proveito, na educação das massas e no desenvolvimento da economia dos Estados. (Muito bem).
O SR. AMARAL PEIXOTO - Minas Gerais está gastando 63
mil contos.
O SR. MÁRIO CAIADO - É só Minas Gerais?
O SR. DOMINGOS VELASCO - Os dados estatísticos a
que ·me vou referir, são relativos a 1917, porqu.e, de 1922 até
agora, houve um excesso que se compreende pelo estado de
revolução em que temos vivido.
Em 1917, as fôrças estaduais atingiram o efetivo dA
29.797 homens; as do Exército, 24.070.
Em 1919, a despesa com as fôrças públicas estaduais
atingiu a 58.778 :901$000, e, com a instrução pública, réis

se adotou, produziu um dos males previstos

44.138:144$000.
Quanto ás dívidas públicas estaduais, que sempre constituiram a maior verba das despesas estaduais, em 1919 atingiram a 59.134:327$000. Por aí se vê, Sr. Presidente. que a

verba para o custeio das polícias militares só é superada
pela que se destina ao serviço das dívidas públicas, outro
maleficio do excesso de autonomia.
O mal foi crendo, e aí está.
Seria iníqua e incompatível com o sentimentalismo brasileiro - a solução drástica, de se dissolverem as fôrcas pú~licas, que, no decorrer dos últimos decenios, conseguiram
Impor-se pelo seu valor militar. Mas, é imprescindível que,
pelo menos, se limite o poder ofensivo do seu armamento e
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que a Constituição estabeleça a percentagem n~:.ixima, que,
nos orçamentos, poderá destinar-se á sua manutenção. Eu
lamento que a autonomia excessiva tenha creado no Brasil,
êsse problema ímpar da competição armamentista, dentro da
mesma Nação.
Sr. Presidente, quando aqui se analisaram as causas
dêstes erros, uns os atribuíram aos homens unicamente;
outros, á inverdade eleitoral, e, outros, aiuda, ao regime.
Parece-me que os que os atribuiram aos homens já
saíram da discussão em plenário, apezar das citações de Aristóteles. E já que se falou em Aristóteles é bom que se lembre o conceito que dele fazia Schopenhauer, afirmando que
Aristóteles era uma inteligência viva, mas sem profundeza.
Ninguem póc.e negar que, na realidade, os homens bons, justos e sábios, são úteis ao govêrno. Mas, precisamente, porque nem lodos os homens são bons, justos e sábios, é que se
fizeram as Constituições e, se as Constituições não se prestam aos homens, devem ser substituidas.
Relativamente á falsidade das eleições, Sr. Presidente,
. seria êrro contestar que o mecanismo eleitoral não seja nec"essário ao regime representativo.
Isto é evidente por si mesmo. Não bastn, porém, que
a máquina eleitoral funcione bem; que haja alistamento
perfeito, votação livre, apuração honesta, reconhecimento
justo. Nada disso é suficiente em si. O que se torna neeessário é que tal máquina produza alguma coisa boa, e
isso só poderá ocorrer se houver matéria prima boa. Eis
porque se diz não bastarem os mecanismos eleitorais perfeitos. É preciso que haja também regime de opinião.
No tocante a êste ponto vale a pena recorrer-se sempre a Alberto Torres. tJluito bem.)
"A pureza do regime eleitoral resulta da existência do
regime de opinião. Como expressão da vontade coletiva, a
eleição pressupõe uma mentalidade coletiva. As eleil;ões
mais puras, que não exprimam resultados de lutas entre
'Opiniões, não têm feito senão firmar o poderio dos indivíduos que se investem das delega\:ões públicas, por uma
das formas mais antipáticas e grosseiras da fôrça bruta:
a das maiorias inconcientes. Maiorias que não sabem ao
que vêm, ao entrar 110 recinto das assembléias, representam, no regime das democracias, o mesmo papel de qualquer dos generais bárbaros do baixo império romano. elevado ao trono dos C{;"al'C;'; pela fõrcn impulsiva e brutal
das legiões" (Alberto TUl'rm; - A Organi:açao Normal, página 107.)
Não é diferente a opinião do Sr. Assis Brasil. Realmente, diz S. Ex. na "Democracia Representativa":
"É imoralidade reunirem-se indivíduos de erMos diversos com o fim de conquistarem o poder, repartindo depois, como coisa vil, o objeto da cobiçada vit6ria" (página 123).
E mais adeante:
"Depois, nüo creio estar em êrro, dizendo que, por enquanto, não há, nem pode haver, no Brasil, partido de caráter permanente e definitivo, como s6 pode dar-se quando
as opiniões que se agitam no país caminhem em sentidos
definidos" pág. 138 - Assis Brasil - "Democracia Representativa") .
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Por que, Sr. Presidente, não há regime de opinião no
Brasil't
Frequentemcnte se faz pouco da expr'essão realidade
brasileira. É que nossas elíles intelectuais não conseguem,
senão como exceções raríssimas, fugir aos encantos e ás seduções da cul tura alienígena. E parece-lhes então apoucado
e indigno de suas cogitações tudo quanto seja peculiar ao
Brasíl.
É por isso que lhes tem passado despercebido o fenômeno social, típicamentfl brasileiro, que é o chefe político
municipal. É preciso remontar aos tempos coloniais para
se compreender a função preponderante que, há séculos, vem
exercendo sobre a massa popular. O fenômeno que foi notado por Eochwege, Kooter, Saint Hilaire, consiste na nc-cessidade em que se viu o fazendeiro, o proprietário da
terra, de suprir a falta do espírito cooperativo, da solidariedade social e da assistência dC/s governos ás massas trabalhadoras rurais. É o fazendeiro. o coronel, quem al:i::ij::ite
o ;éca nas suas dificuldades de vida, é quem lhe di um trecho de terra para culLivar, é qUem lile fornecc rell1éuios, é
quem o protege das arbitrariedatles dos governos, é o seu
intermediário junto ás autoridades. Criou-se t1esla forma,
desde a colônia, um poder que a lei desconhece, mas que é
um poder de fato e incontrastável, imposto pelas contingcncias do meio.
Não me privo, Sr. Presidente, de trazer em abono das
-observações, próprias,. colhidas diretamente, na minha terra,
assim como em S. Paulo, Minas e por onde tenho vivido,
nas peregrinações de oficial do Exército, a opinião do senhor
.oliveira Viana:
"O que os quatro séculos da nossa evolução lhe
ensinam é que os direitos individuai;;, a libel'düúe, a
pessoa, o lar, os bens do homem pobre só estilo garantidos, seguros, defendidos, quando tem para ampará-i os o braço possante de um caudilho local.
Essa íntima convicção de fraqueza, de desamparo, de incapacidade se radica na sua eoncicncia
com a profundeza e a tenacidade de nm instinto.
Daí, dessa educação histórica, êsse espÍl'iLo de classe
que domina por inteiro a mentalidade das nossas
classes inferiores. O camponês, por força mesmo do
seu instinto de conscl'vação, aeer'ca-sc Jo homcm
forte local, faz-se o seu clicnte, torna-:;e o seu protegido, o seu camarada, o seu companheh'o,
seu
amigo incondicional na boa e na mú :·ortuna.
Do no;:so campônio. do nOS50 :1Oule:n uu povo, o
fundo da sua mentalidade é este. Esta ~ a base da
sua concÍl'ncia sochl. l::ste o temperamenll) do seu
caráter. Toda a sua psicologia política está nisto.
(Oliveira Viana
Populações Meridionais do
Brasil.) "

°

Não quero, Sr. Presidcnte, cogitar agora se é U1l1 ;,,.,:a
-ou um maio fenômeno do coronelismo. Desejo apen:ls n::isaltar o fato para mostrar a minha descrença nos podcr'es
miríficos do sufrágio universal, direto e secret.o, (Muito
bem), e concluir que não foram as eleições fraudulentas a
causa dos erros, aqui apontados, da Constituição de 1891.
Porque, Sr. Presidente, os governantes estaduais. depois que os defeitos do presidencialismo rígido de 1891 for-
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çaram a instituição da política dos governadores, sempretiveram a sagacidade política de se apoiarem nos chefe!'
municipais. Aos presidentes de Estado s6 interessava, para
que pudessem formar bancadas unanimes, que não lhes
faltasse aquele apóio. E daí o cuidado que tinham em não
intervir nas políticas municipais, conservando-se alheios ás
pugnas, para manter relações com todas as facções e delas
receberem, unanimemente, o voto nas urnas.
É por isso que se deu o fenômeno brasileiro de eleições
estaduais e federais fraudulentas e eleições municipais renbidas e verdadeiras.
Em comp<>nsaçfto, os chefes dos municípios, na sua função histÓl"ica de protetores forçados das massas, eram unanimes em apoiar os govêrnos, não só para oi>terem melhoramenlos de seus municípios, mas tambem para evitarem a
interferência da força. Essa era a norma geral.
E qualquer que fosse o sistema de volo e as garantias
eleitorais, I) eleitor sufragaria o candidato indicado pelo seu
chefe. Era o meio, o único meio a seu alcance para. corresponder aos benefícios recebidos dos chefes municipais.
Ainda agora, Sr. Presidente, com o Código eleitoral e
todo o seu mecanismo aperfeiçoadissimo, nós vimos realizada uma eleição verdadeira e honesta; mas, nem por isso,a massa eleitoral em cada município deixou de votar nos
candidatos que lhe indicaram o seu chefe, a quem ela acompanha na "bõa e na má fortuna n •
Ass;m, Sr. Presidente, não está na falsidade das eleições a causa dos erros enumerados. ~les se originam da
rigidês do regime presidencial, como depois provarei.
(Muito bem.)

Mesmo porque, Sr. Presidente, eu não compreendo liberdade política. sem liberdade econOmica. Para que a
maStia eleiLoral forme correntes de opinião e vote de aCÔrdo com o seu entendimento. é preciso, antes de tudo, substituir, no Brasil, o poder de fato dos chefes municipnis por
um organismo legal c<ue o ampare nas suas necessidades,
que o proteja contra a arbitrariedade do poder, que o eduque no princípio da cooperação, que o garanta no seu trabalho, qne seja tambem o instrumento pelo qual ela exerça o
direito de escolher os governantes.
Foi, Sr. Presidente, levado pelo conhecimento que tenho das lutas políticas, tais como se desenrolam no meio
brasileiro, que me tornei nurtídário da sindicalização e da
representação das profissões nos órgãos do govêrno.
O SR. ABELARDO MARINHO - É
único remédio; tudo
o mais será inútil.
O SR. DOMINGOS \'ELASCO - Sr. Presidente, o maior
de todos 0S problemas do Brasil é o da sua unidade.
Não bastam os laços políticos e espirituais. É preciso._
antes de tudo. crear no Brasil os lacos econômicos entre
todas as un idades da Fedcracão. Sem que haja êsses elementos de ligação, de coesão nacional ...
U 1\1 SR. DEPUTADO - O maior de todos os problemas é
a mudança do regime: do presidencialismo para o parlamentarismo.
O SR. DOMINGOS VELASCO - Mas, na !!linha opinião, o presidencialismo, tal qual está na Constituição de91, levará fatalmente o país á desorganisacão.

°
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UM SR. DEPUTADO - V. Ex. acaba de condenar o pre-·
siàencialismo . . •
O SR. PEDR.O VERGARA - O orador acaba de condenar a
rigidez do presidencialismo.
O SR. PRADO KE[,LY - Gondena O presidencialismo·
de 91.
O SR. DOMINGOS VELASCO - Nós temos necessidade de produzir a riqueza. Na minha opinião pessoal, só um
regime f/)l·te, só urr. regime de autoridade conseguirá manter a unidade nacIOnal. Quando falo em regime forte e de
autoridade. não me refiro ao regime de v:olência .••
O Sft. PEDRO VERGARA - Como é que V. Ex. conciliagovêrno forte com o presidencialismo atenuado?
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Com equidade.
O SR. DOMDWOS VELASCO - Farei emendas, que
terei ocasião de apresentar á consideração dos colegas. Se'
fosse discuU-Ias uma a uma, não sairia mais da tribuna.
O SR. AMARAL PEIXOTO - É preciso dar á União poderes para legislar acima da soberania dos E'5tados.
O SR. ABELARDO l\IARI:>:HO - Federação sem hegemonia, isso é que é preciso. Contrapesos que funcionem para
manter essa unidade.
O SR. DOMINGOS VELASCO - É hoje ponto pacífico
que a economia das nações não pode ser deixada ao léo, á
livre competição. A tendência é para que o Govêrno planifique, oriente a economia.
O SR. PR.ADO KELLY - É êsse o característico do Estado forte. V. Ex. acaba de responder aos apartes que recebeu.
O SR. DOMINGOS VELASCO - Estado forte não é o
estado do óleo de rícino e da borracha, é o Estado que sabe
o que quer, e, porque sabe o que quer, tem atraz de si a
massa que o alJoia. É isto que entendo como Estado de autoridade.
Aqui se falou que a economia planificada - talvez
essa declaração tenha sido feita no fragor dos debates era inslitui<:ão brasileira. e, até, paulista.
Naturalmente, Quando se aludiu á economia orgnizada, pensamos na il1tel'vcncão do Estado, em momentos deverdadeiro pánico ...
O SR. PnADO KEf.LY - O que é coisa muito diversa.
O SR. DOMINGOS VELASCO - .,. como medida desalvação pública.
Para que não fique sem reparos essa asserção, vou,
antes do mais dar a opinião de Lysis, sõbre o que considerava a intervenção brasileira no caso do café. Dizia êle'
em 1908:
"O Brasil está em perigo. Para atalhar o aviltamentodo preço do café, resultante da superprodução, o Govêrno
brasileiro empreende uma finança de operêta. ~le quer
adquirir os "stocks" de mercadoria existentes, e - ao que
se diz - destrUÍ-los para elevar os preços! Êle concebe também o projeto insensato de manter sua moeda numa taxa
depreciada para f&.vorecer os produtores do café, os quais r .
recebendo pagamento em ouro e saldando sua mão de obra.
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.:eom a unidade monetária do país, se beneficiariam com a
difercnc.:a! É opinião de todas as pessoas competentes que
uma tal pol ílica deve levar o Brasil ao desastre." (Pág. 133
- "Contre l'oligarchie financiére en France" - Lysis.)
O SR. PRADO J{ELLY - V. Ex. tem, ainda, a opinião de
Duesne em "A Tecnocracia nos Estados Unidos".
O SR. DOMI:\GOS VELARCO - Stuart Chase, depois
que fez sua viagem á Russia, para examinar o plano quinquenal, escreveu uma série de artigos no "~ew York Times", num dos quais dizia:
"Tal experiência é tão expressiva, tão notavcl e audaz,
·que os estudiosos da economia política não a devem ignorar. Ou pa.;;se dos limites da capacidade administrativa humana, ou fracasse, ou dê bom resultado - de qualquer
modo, muito nos pnsinará, pois é coisa inteiramente nova."
Pois bem, refiro-me á opinião de Stuart Chasc sôi)re
·0 plano quinquenal, porque aí é que nasce a economia dirigida, organizada. Ela teve origem na Russia. com u p!ap.:J
de eletrificação de todas :l$ Russias e depois CO:1~ u 1):"no
·quinquenal.
O fenômeno que se proceS::;Oll na Russia, era pO;'ém,
muito diver~o do que o que se procpssa na Norte América,
onde o problema consiste em distribuir a riqueza. A .'..mérica do Norte já h:1Vi:! alingirlo :1 11m estado dl~ tal progresso que a livre (,o:ll'llrl'ÜllCI:l. eslava como que de:5moronando a ohra dl~ an(;;;. de decênios.
O SIto Pn.\l)o KJ:LLY - l"u América, o problema era de
-consumo.
O SR. DOMINGOS VELASCO - Daí a al;âo do govêrno
americano, com a sua economia planificada.
O problema da Russia era, pois, justamente o oposto.
Na Russia havia nl'cesl"idac!e dll produzir riquesa. de indus1.rializar o país. O certo, porém, é que a economia planificada, que ora se pratica nos Estados Unidos, teve origem
na Russia.
Não vamos pensar em fazer economia planificada no
Brasil. Por enquanto, temos que contemporizar com essa
democracia liberal que nos governa.
Para finalizar o meu pen::amento, devo, pois, Sr. Presidente, apenas dizer que nãc sou nem partidário do indidualismo, nem do socialismo exagerado.
O SR. CARLOS REIS - V. Ex. fica no meio termo, onde
-está a virtude.
O SR. DOMI:':GOR VELASCO - Eslou defendendo ponto de vista que é meu e que bebi nos compêndios de um
homem que úrlmiro extraordinariamente - Alberto Torres. Diz (He que torlo o mal está em que o travôr da ambição do individualismo vive sempre em choque cum o travôr do despeito do socialismo. É dêste choque eterno que
nascem todas as agi tações.
Sou partidario -- dis~c e rrpito - de um govêrno forte,
de um govêrno de autoridade. (Apoiados.)
O SR.. CARDOSO DE MEl.O NETO - O orador acha que
entre o individu:!.lismo e o socialismo, está o govêrno forte.
Desejaria que S. Ex. me dissesse qual a escola ecônomica
que adota.
O SR. DOMINGOS VELASCO - V. Ex. se esquece de
que estou tratando da economia dirigida, da economia pla.nificada, para mostrar que essa é a tendência de hoje.
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SR. ALDE SAMPAIO - Na opinião de V. Ex:.
O SR. KERGlNALDO CAVALCANTI - Opinião, aliás, muita·

respeif.a~el.

O SR, DOMINGOS VELASCO - Não quero citar autores americanos. Di ['ei simplesmente qlle essa opinião pessoal não nasceu apenas de minhas observações: está nos
livros: está, esprcialmcnle, nos falos, tanto que me ative,
na discussão, a examinar fatos, a trazer coisas que ningucm
póde neõar.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - V. Ex. disse que economia planificada vinha da Russia, onde há socialismo;
acresccentou quI' nem ~ indiviclunlista, nem socialista duas escolas ecõnomi("as antagonicas. Por isso me abalancei a perguntar qual, nêsse terreno, a escola que adota,
porque govêrno forte não é escola.
O SR. DOMIl'iGOS VELASCO - Quando iniciei o discurso, desde logo se verificou que me filiava á corrente profundamente nacional, que teve como pontifice maximo Alberto TÔrres.
O SR. CAROOSO DE MELO NIITO - V. Ex. q<ler, COm Alberto Tôrres, determinar- a realidade brasileira do momento
atual? !
O SR. KEROINAl.DO CAVALCAN'rI - Se pretend~mos dpterminar essa rpalirlad(' rom a Constituicáo de 91, por que
não podemos fazê-lo com Alberto Tórres? ..
O Silo CARDOSO DF. 1\1 1';1.0 NETO - O orador' qu~r aclapl.ar
os conceitos de Alberto Tórres ao momento atual do Brasil ?
O SR. DOMI;\;GOS VELASCO - E VV. EEx. lnlzelll
conceito de democr3cia que vem de quanl.os secul(ls '! ...
Concluindo meu discurso. Sr. Presidente, Lenho a declarar que apenas cumpri o dever de, como Constituinte,
contribuir, nesta Assrm]'léia, com () humilde contingente
de meus esfôrços IJPs:'oais. (Mlt;"/o lIrm: milito lJl:nl. Pdmas. O orador é cltTlLprimentado.)

6

o Sr. Presidente gaJhiíes l'\(~to.

Tem a palavra o Sr. Deputado l\Ia-

o Sr. ~Iagalhãcs ri eto - Sr. Presidente, porque ohedeça
ao de;'i(~.io unaninw da iJa:l'~ada social-democrática baiana, tl'aduzido em dl'f.f'l'rninaçfio de seu ilustre leader, é que ora, me
encontL·o na trílHllla.
Na memor:l\"f'l se!'sfio em quI' vitoriámos o espírito c'..o
f,I'anf!f' hrasill'ir'o, que foi o Prf'sidt'nte Olegúrio Maciel, afirmou o Sr, ministro ela F:u~enda, com a eloClucncia mesma da
v('rr(a,-rl', qu!', acima ela divisiio dos homens, páira, nesta Casa,
o sf'nfir:wnlo tl':ldicional elfl jnsl ic:a que só têm os grandl~s
povo".
Em la! sf'ntimf'nto, Sr. Presiclente, muito de nosso povo,
é qur SP. inspim a nobre função que me foi cometida.
Venho requerer que, na ata de nossos trabalhos de hoje,
se insir'u um voto ele pesar pelo desaparecimento de três
baiano" a várias luzes, iluslrfls. que todos três, á fr-f' 11 te
do Gov('!'no de meu Estado, cada qual a seu modo, na m~dida
jusl.a ele Sll:lS possibil idades, e dó! acôr-do com as condições
ambientes e temporais, praticaram a virtude erigida por-
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:'Montcsquieu em princípio basilar, em característica essencial do regime republicano - o devotamento ao bem pú~blico.

Foram êJ e5, Sr. Pr-esidente, os Drs. Antônio Muniz Fer-rão de Aragão, Francisco Marques de Gois Calmon e ViLal
Henriques Batista Soares, citados os seus nomes na ordem
cronológ"ica de seus falecimentos.
Antl,nio Moniz, homem bom, eminentemente bom, que
.da política desfie mui jovem se enamorará, distingui-se pela
rara combatívidade, excedida tão só pela lealdade indefecti,vel com que propugnava em favor dos interesses e iMias
de sua conenle partidária. (Muito bem) .
Professor, parlamentar e jornalista, seus discursos, como
seus artigos e suas lícões, espelharam a robustez de sua inteligência.
Goís Calmon. admirado como advogado e professor. foi
um homem dinamo, que se fez credor da gratidão da Baía,
pela ben('m()~'ência de sua administracão. (Apoiados.) Reorganizando as finanças do Estado, incentivando as suas fOl'ças
econõmiras, planeando um vasto programma rodoviário, e,
so.bretudo, cnrando com carinho especial, dos serviços de
instruc;:ão e de saúde pública, a que emprestou organizações
de modelar eficiência. alícerçadas nas mais modernas aquisições da cil1ncia sanitária e educacional, realizou, a bem dizer, uma obra revolucionária, se estimadas as circunslancias
carncterist icas da época em que se desen\'olveu a sua aLivi.dade de administrador.
.
Em Vilal Soares, tipo perfeito do intelectual, sobreexcedem as qualidades de jurista emérito e de escritor primoroso
que deixou indelevelmente impresso, no ouro de lei da linguagem castiça, o seu amor acendrado, seu acendrado apego
ás -idéias liberais, de que foi vexilário seu querido mestre, o
Ruí Barbosa
mest.re do mestre5, o sÓ entre os mestres imÓrtal.
Se no Govêrno á sua atuêcão não logrou dar a mesma
projeção da obra administrativa de seu dinamico antecessor,
fez-se, entretanto, respeitado dos seus mesmos adversários,
assim por sua probidade inài,;cutida, como pela tolerancia,
de todos, com justiça, proclamada.
Bem é, pois, Sr. Presidente. que a Assembléia nâo negue ouvidos á solicitação que lhes faz a bancada social democrática baiana, inspirada em nobres sentimentos, nos
.quais se não pode lobl'igar a mais mínima eiva de suspeição.
Licito é crêr, se a morte prematuramente nô-ll)s não
houvesse l'oubr.do, os três ilustres baíanos, pelas suas reservas de patriotismo, indiferentes se não poderiam manter
.ante a obra de renovação que se vem realizando e há de ser
conduzida a bom termo, com o concurso de todos os brasileiros de são patriotismo e de boa vontade - obra de renovação que nós, os Constituint.es, hemos de, a todo poder que
·0 possa, favorecer propiciando a feliz solução das questões
.capitais de que dependem a fortuna, o prestígio e a integridade do país. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é

.abraçado. )

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Magalhães Neto
.requer que se insira, na ata dos trabalhos de hoje. um voto
·.de pezar pelo falecimento dos Srs. Antônio Muniz, Góes Cal.'mon tl Vital Soares, ex·governadores do Estado da Baia.

-

303-

Os senhores que aprovam o requerimento queiram le'Vantar-se. (Pausa..)
Foi aprovado.

7

o Sr. Aloisio Filho - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem, para fazer uma explicação de voto.
O Sr. Presidente -

Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Aloísio Filho (P~la ordem) - Sr. PresidentE'; ~e
nhores Cons tituintes.
Ninguem, nesta Casa, justificaria sob maior emocão do
que eu uma homenagem de pezar ao Sr. Vital Soares. COril
a fortuna da sua amisade e do seu convívio, tive a glória de
haver sido seu auxiliar de govêrno no período culminante e
final de sua vida.
Bem, entretanto, é que a iniciativa tenha pertencido á
bancada do Partido Social Democrático do meu Estado, pela
voz sentida de um dos seus brilhantes elementos, porque
assim, sem a eiva de suspeição que talvez se argt:isse na
minha palavra, essa homenagem traz o cunho da justiça
certa, superior ás competições e ás divergências partidárias,
e que pode faltar aos povos, em dia de tormenta, mas rc"ivc,
contudo, logo que o ambiente se refaz, e nele com~ça a desenhar-se a estatura moral dos homens que a refréga desceu
das posições, mas não diminuiu do seu valor e do seu prestigio.
Está nesse número Vital Sc>ares. Quem lhc conhecesse,
apenas, o feitio de homem simples, despretencioso e desambicioso, não diria, nunca, o seu espírito de combatividade,
de uma combatividade que não cedia, um passo, na defesa
das suas convicções, mas, também, não excedia, um ponto,
da elegancia moral Que distingue os verdadeiros lutadores.
Por isso, no aceso das ardorosas campanhas que travou,
pela Liberdade e pela Justiça. na arêna política como no
campo forense, - grande advogado e jurista, que êle também o foi, - não perdia, nunca, a serenidade, por forma a
que os adversários jamais se ressentiam do combatente, intimorato, mas leal. Essa seNnidade, essa lealdade, foram
v.1'tudes suas, das primeiras.
A adversidade política, que êle aceitou, dentro da mnis
perfeita resistência moral, coincidiu com o caso da sua viàa.
crepúsculo admirável, em que, lento lento, se lhe extingtlia a
luz da inteligência privilegiada, enquanto êle sorria ao sofrimento, sentindo menos o seu do que o sofrimento dos que
lhe guardavam a cabeceira ...
Góes Calmon, Sr. Presidente, foi, também, uma grande
figura da minha terra. Não o seduziu a política, como profissão.
Quiz ser advogado, e advogado foi, dos de mais larga
projeção na sua classe. Mas a política, afinal, apelou para
os seus singulares merecimentos de cidadão. E, então, o
advogado e o banqueiro revelaram, no govêrno, uma prodigiosa atividade, através da qual ficou, nos vários departamentos da administração pública, o sinal da sua individualidade.
AntÔnio Moniz veiu pelo jornalismo para a política,
onde os seus merecimentos e as suas incomuns aptidões lhe
asseguraram as mais elevadas posições. ~sses postos, l} que
subiu, não os ficava devendo senão ás suas qualidades, de
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que seria, por certo, das mais apreciáveis a de uma lealdadecompleta e exemplar. Na galeria política da Baía tem o seu
lugar, e ninguem lhe tira êsse lugar. i
Era o que me cumpria dizer, manifestando o meu votoa essa homena~em nos três ilustres baianos. (Muito bem;
m-uito bem. Palmas.)

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao expediente.
Vai-s'3 passar á ordem do dia. (Pausa.)
Compareceram mais OI; Srs. :
Cunha Melo, Mário Chermont. Leandro Pinheiro, Carlos Reis, Agenor Monte, Pires Gaioso, Luiz Sucupira. Valdemar Falcão, Leão Sampaio, Jeová Mota, Ferreira de'
Rouza, Herectiano Zenaide, Irineu Joffely, Barreto Campelo,
João Albetro, Souto Filho, Luiz Cedro, Solano da Cunha.
Mário Domingos, Arruda Cnmara, José Sá, Aldo Sampaio,
Humberto l\f;oura, Sampaio Costa, Marques dos Reis, Clemente Mariani, Arlindo Leoni, Edga~d Sanches, LeOncio'
Galrão, Manuel Novais, Gileno Amado, Paulo Filho, Arnold
Silva. Carlos Lindenberg, Amaral Peixoto, César Tinoco,
Acúrcio Tôrres, Oscar Weinschenck,i Gwyer de Azevedo,
Fábio Sodré, Cardoso de Melo, Melo Franco, Adélio Maciel,
Martins Soares, Negrão de Lima. Gabriel Passos, João Penido, Valdomiro Magalhães, Benedito Valadares, PlíniO"
Correia de Oliveira, Barros Penteado,i Mário WhateIly, ZoL'oastro Gouveia, Cincinato Braga. Cadota Camargo, Morais
Ponce, João Vilasboas, Francisco Vilanova, Assis Brasil, AcErMedeiros, Antônio Rodrigues de SouZa, Milton Carvalho,.
João Pinheiro. Rocha Faria, Oliveira Passos, Gastão 00
Brito, Leví Carneiro. (71)
.
Deixam de comaparecer os Srs. ~
Alberto RoseIli, Veloso Borges,' Arnaldo Bastos, Antonio Machado. Augusto Leite, Prisco Paraíso, Fernando de
Abreu, Rui Santiago, Miguel Couto, José Eduar<io, Pandiá
Calógeras, Simão da Cunha, Daniel de Carvalho, Ribeiro·
Junqueira, Cal ter James Gosling, Pedro Rache. (16)
I

ORDEM DO DIA!.

O Sr. Presidente - Não consta da ordem do dia matéria
que necessite deliberação da Assemblé~a.
O Sr. Vieira Marques - Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavr~. para uma explicacão
pessoal, o nobre Depu tado.
.
O Sr. Presidente - Está finda a [hora do expediente. A
ordem elo di:! da <;csi:'ão de hoje consta de trabalho!; de
,
Comissão. (Pausa.)

8
!

O SI', Vieira l\~arques - Peco a palavra para explicação
pessoal.
i
O Sr, Presidente - Tem a palavra. o ~r. Deputado Vieira
Marques.
.
I
O Sr. Vieira Marques (para explicação pessoal) - SeSr. l I-esirlclllP, \'cntlO eXOI':!I' um minuto de atlmcüo á AssemlJléia llUt'U exprimir o pezar do 'Minus Gerais pelo 1'0.J
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lecimento de D. Carloto Fernandes da Silva Távora, bispo
de Caratinga, falecimento ocorrido, recentemente, nesta Capital, na rcsidencia do seu digno irmão, Dl'. Belisário Távora.
Descendente de uma das mais antigas, conceituadas e
prestigiosas famílias do Ceará, o ilustre e estimario prelado
foi, entretanto, Sr. Presidente, como V. Ex. sabe, um verdadeiro mineiro de eleicão, tendo desaparecido com os olhos
e o corac;ão voltados para a lepra de Minas Gerais, para a
sua querida diocese, onde passou a maior parte de sua vida,
onde grangeou os postos culminantes da carreira sacerdotal
e onde a sua morte, apesar de esperada, está sendo justa e
sinceramente lamentada. (Muito bem.)
Vigário de Além-Paraíba, onde tive a fortuna de o conhecer desde 1901 e de formar entre seus numerosos amigos
e admiradores, paróquia em que permaneceu idolatrado por
mais de 20 anos, D. Carloto, já então Monsenhor comissionado pelo Arcebispado de Mariana, passou a dirigir, durante
a grande guerra, a populosa freguezia da cidade de Juiz de
Fora, cidade onde dêle mais me aproximei, quando ~H t.J)~ou
conta da importante vigarfa, enlão em poder áe padres alemães.
Destacando-se, distinguindo-se em todas as elevadas
comissões eclesiásticas que lhe foram confiadas, reivindicando e ampliando suasória ou judicialmente o patrimonio das
igrejas, das paróquias em que serviu, desde o Ceará, o Amazonas, o Espírito Santo, até Minas Gerais. D. Carloto viu-se
eleito bispo de Caratinga no ano de 1919, quando foi sagrado em Juiz de Fora pelo núncio apostólico, D. Angelo SCapardini. li foi nesse alto posto, Sr. Presidente, que mais se
acentou e avultou a personalidade já inconfundivel de D.
Carloto.
Foi no bispado de Caratinga, pastoreando aproximadamente 600 mil almas que mais se irradiou o seu pesUgio
pessoal e mais se firmaram e extenderam as qualidades, os
dotes, os raros dons religiosos do saudoso prelado, realizando então D. Carloto, naquele afastado e grande bispadomineiro, obra de verdadeira e imperecivel catequizacão espiritual. (Muito bem.)
Como V. Ex. melhor sabe. Sr. Presidente, D. Carloto
não foi apenas o bom pastor, não foi o prelado de simplicidade, de bondade, de piedade angelical, que o tornavam
verdadeiro santo. D. Carloto figurava, justificadamente, na
grande galeria dos prelados ilustres de Minas Gerais, destacando-se ao lado de D. Silvério, o saurfoso arcebispo de
Mariana; ao lado de D. Joaquim o inesquecivel arcebispo de
Diamantina; e ao lado do padre Teófilo Dutra, para s6 falar
dos mortos.
D. Carloto destacava-se, sim, entre os mais afamados
puristas da lingua portuguesa, não tendo jámais deslustrado nem desmerecido o justo renome de "Padre Vieira, cearense" que conquistou e trouxe do famoso Seminário de
S. José, de Fortaleza, onde fez, como primeiro aluno, entre
os discipulos laureados, os cursos secundário e superior.
(Apoiados. )

Esta, Sr. Presidente, é a merecida homenagem que a
bancada mineira, sem dissonancia partidária, e acredito
mesmo com apláusos de toda ela (muito bem), seria prestada a D. Carloto no próprio dia de seu enterramenlo, não
fosse a prioridade áe inscrições, mas que ora o faz
por intermedio do orador que fala, e, particularmente, em
VOLUME II
20
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nome do Deputado João Penido,; velho e grande amigo do
pranteado morto.
Peço. pois. Sr. Presidente, V. Ex. haja por bem ouvir
a Casa sôbre se consente em que i seja inserto na ata de nossos trabalhos de hoje um voto de sentido pezar pelo passamento de D. Carloto Fernandes Távora. saudoso Bispo de
Caratinga. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é
abraçado.)

.

O Sr. Presidente ~ De acôrclo com o Regimento. na hora

do expediente da sessão de amanhã, submeterei ao voto da
Assembléia. o requerimento que acaba da ser feito pelo nobre
Deputado pelo Estado de Minas ~erais.
O Sr. Valdemar Falcão (pii~a explicação pessoal) - Sr.
Presidente. o Ceará, por meu intermédio, associa-se, de coração, ás belas e justas palavras. ditas há pouco pelo nobre
representante de Minas Gerais, Sr. Deputado Vieira Marques, no tocante á personalidade notável, pelas suas virtudes, pelo seu espírito cristão, do' saudoso bispo de CaraUnga.
D. Carloto Fernandes Távora. iE o faz com tanto mais
ufania quando vê, nesse grande i .antfsti!e, uma figura que
honra. por todos 05 títulos, o nosso Estado e que exalça. por
todas as fórmas, a fé religiosa que é o apanágio mais brilhante do nosso povo. (Muito bem; muito bem.)
i

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar. vou levantar a sessão. designando para iamanhã a mesma
i

ORDEM D() DIA

Trabalho de Comissão.
Vém á Mesa as emendas nrs~ 154 a 209.
Está sõbre a Mesa. pelo prilzo de 20 dias. para receber
emendas de 1" diseussão, o projecto de Constituic;ão (il>- dia).
Levanta-se a sessão ás 15 horas e 37 minutos.

26a Sessão, em 15 de Dezembro de 1933
Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente, e Pacheco de
Oliveira, iO Vice-Presidellte

1
A's 14 horas, comparecem os Srs.:
Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos,
Tomaz Lõbo, Femandes Távora, Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Alfredo da Mata, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro,
Moura Carvalho, Abel Ch(,rmonl, Lino Machado, Magalhães
de Almeida, Costa Fernandes, Adolfo Soares, Rodrigues Moreira, Godofredo Viana, Hugo Napoleão, Luiz Sucupira, Xavier de Oliveira, Pontes Vieira, José deBorba, Kerginaldo Cavalcanti, Herectiano Zenaide, Veloso Borges, Irineu Joffily,
Agamenon Magalhães, Souto Filho, Arruda Falcão, Mário Domivguc5, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, José Sá, Alde
Sampaio, Simões Barbosa, Osório Borba, Góes Monleiro, Valente de Lima, Isidro Vasconcelos, Guedes Nogueira, Rodrigues Dória, Deodato Maia, J. J. Seabra, Marques dos Reis,
:Magalhães Neto, Medeiros Neto, Artur Neiva, Edgar Sanches,
Alfredo Mascarenhas, Leôncio Galrão, Átila Amaral, Homero
Pires, Manoel Novais. Negreiros Falcão, Lauro Passos, Jones
Rocha, Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, Sampaio Correia, Pereira Carneiro, Leitão da Cunha, Olegário Mariano,
Nilo de Alvarenga, João Guimarães, Prado Kel1y, Raul Fernandes, Acúrcio Torres, Fernando Magalhães, José Eduardo,
Gwyer de Azevedo, Soares Filho. Buarque Nazareth, Lengruber Filho, Melo Franco, José Braz, Martins Soares, Pedro
Aleixo, Augusto de Lima, Augusto Viégas, Mata MaChado,
Delfim Moreira, José Alkmim, Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, João Beraldo, Furtado de Menezes, Cristrano
Machado, Policarpo Viotli, Levindo Coelho, Valdomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros. Carneiro de Rezende, Alcantara Machado, Barros Penteado, Mário Whatelly, Hipólito do
Rêgo, Guarací Silv~ira, José Ulpiano, Lacerda Werneck, Cardoso de Melo Neto, Domingos Velasco, João Vilasboas, Alfredo
Pacheco, Idálio Sardenberg, Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Frederico Wolfenbutell, João Simp1fcio, Renato Barbosa, Demétrio Xavier, 'Vitor Russomano, Ascanio Tubino, Pedor Vergara, Fanfa Ribas, Argemiro Dornelles, Assiz Brasil,
Raul Bittencourt, Adroa.ldo Costa, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Acir Medeiros, Ferreira Netto, Gilbert Gabeira, Vaca
Toledo, Valdemar Reikdal, Francisco Moura, Antônio Pennafort, João Viláca, Alberto Sm'ek, Armando Laydner, Edwald
Possolo, Guilherme Plaster, Eugênio Monteiro de Barros,
Edmar Carvalho, Mário Manhães, Antônio Rodrigues de Souza,
Martins e Silva, Ricardo Machado, Augusl.9 Corsino, Horácio
Lafer, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, Mário Ramos, Pacneco e Silva, Roberto Símonsen, Pinheiro Lima e Abelardo
Marinho. (i50)
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o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimento de 150 Srs. Deputados.
Está aberta a sessão.
O Sr. Valdemar Mota (lo Secretário, servindo de 2°),
procede á leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem
observações, aprovada.
O Sr. Presidente -

Passa-se á leitura do Expediente.

O Sr. Tomaz Lôho (1 Secretário), declara que não bá
expedienw a ser lido.
O Sr. Presidente - Vou dar a palavra ao primeiro orador inscrito na hora do expediente.
Tem a palavra o Sr. João Simplício.
O Sr. João Simplicio - Sr. Presiàente e Srs. Deputados,
á Assembléia Nacional Constituinte: antecipo a minha participação no debate constitucional, impelido por velhos e caros
sentimentos republicanos. Há 43 anos, na séde do Congresso
Constituinte Republicano, no ex-Paço Imperial, na Quinta da
BOa Vista, ocupava a tribuna, em nome dos Constituintes
riograndenses, Júlio de Castilhos. Quero render a minba homenagem, na data de hoje, á memória imperecível de Júlio
de CllStifhos, demolidor máximo do regime imperial e construtor insigne da obra republicana. (Muito bem.)
A ação do grande propagandista da República desenvolveu-se numa época de calma, como de paz era a situação de
todo o mundo civilizado.
Castilhos tomára, por legenda, a do famoso revolucionário genovês, de que a ação deve ser precedida e sempre acompanhada pelo pensamento; e, se adotava como divisa de sua
conduta política ~sse ensinamento, norteava a sua conduta
pela sentença notabilíssima do último Napoleão, de que só
se deve destruir para construir; e, dentro dêste duplo conceito, orientava-se pelo princípio, exclusivamente seu, do
"melhorar, conservando".
Abalada a monarquia pelos acontecimentos desenrolados nos seus últimos anos, quais o da abolição da escravatura e o da famosa questão militar, em que Castilhos desempenhára papel proeminente, encaminhando a classe militar,
por intermédio dos seus chefes mais eminentes, á reconquista de direitos conculcados; prévi8ta a República, pelas personalidades mais notáveis do Império, principalmente pelo
génio poIftico dE; Cotegipe; c finalmente proclamada a Repúl::lica, em 89, Castílhos apareceu na Const.ituinte com os
brasileiros ilustres que a haviam propagado no Rio Grande.
A sua ação, presidida por um pensamento determinado,
foi a de estabelecimento do regime federativo na pátria brasileira, com a autonomia completa de suas antigas Províncias, tendo por fundamento a discriminação completa de sua!';
rendas. O pensamento era o do regime da autoridade com
responsabilidade definida, com uma assembléia única, tendo
como função principal - a que determinou a sua criação ne
mundo civilizado - a decretação do imposto e a tomada de
contas.
~ste regime estabelecia-se
pelo sufrágio universal, o
m!lis amplo, sem restrições, a não ser a decorrente da incapacidade civil, e baseava a vida republicana na completa liberdade espírit~al - de pensamento, de crenca, de confissão
0
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- e nas garantias de ordem e progresso indispensáveis á.
existência da coletividade nacional.
Assim é, Senhores, que - torna-se preciso relembrar á
Assembléia Nacional Constituinte - a restrição do projeto
apresentado ao Congresso, quanto ao sufrágio, e á liberdade
espiritual, nos casos de manutenção da expuisão dos jesúitas
do Brasil e da liberdadp de organização de todas as associações religiosas, teve em Castilhos o mais valoroso e denodado
defensor.
Se, porém, aquelas eram as providências políticas pro!,ostas por Castilhos, forçoso é admirar depois de 43 anos
a semelhança do seu ponto de vista social com o de hOj9, no
meio de todas as conturbações do mundo moderno.
Vimos, assim, pela primeira vez, na vida política dos
povos, uma Constituição proclamada em nome da sociedade.
qual foi a Carta Constitucional do Rio Grande. Não eram
méros representantes políticos, mas representantes da sociedade sulriograndense, que a promulgavam.
Vimos a família, assunto hoje incluído em todas as
constituições modernas, por se a considerar o elemento célular da sociedade, traçada no regime constitucional áo Rio
Grande, em um dos seus princípios fundamentais.
Vimos a primeira satisfação das aspirações sociais, resumidas no que se chama a incorporação do proletariado li
sociedade moderna, estabelecida num texto constitucional,
declaratório da nehuma distinção entre o funcionário de
quadro e o simples diarista. trabalhador ou operário.
Foi, como disse o grande e saudoso Barbosa Lima, uma
glória para !Castilhos ter. como ,homem de Estado, sido o -primeiro a resolver 'Polfticamente, dentro dos quadros oficiais,
uma aspiracão social.
Ainda mais, 'Srs.: a questão fundamental em qualquer
das escolas de economia moderna, a da socializacão da riqueza ou da fortuna. - encontrou em iCastilhos o primeiro
estadista que procurou, dentrO de limites determinados, estabelecer o 'Princfipio de que a rtqueza, tendo uma origem
social, devia também ter uma destinação social, quando
pugnou, perante o -Congresso Constituinte, pela liberdade de
testar e de adotar.
Foram êsses, Senhores, os 'Pontos de vista poHticos e
sociais do grande repúblico, do tformidável propagandista do
regime.
Passaram-se 39 anos, em 'Que o Brasil progrediu, materialmente, de modo espantoso e notável; vamos confessar,
com desperdício, talvez impensadametne mesmol
Aí estão as obras materiais, do Amazonas ao Sul, atestando a operosidade dos republicanos em tão longo período.
O -SR. AUGUSTO DE LIMA - .Apoiado.
O ,SR. JO.~O SII\IPLflCIO - Progrediu, não s6 sob a fei~
material. A sua cultura sofreu extensão e intensificação, e
no ponto de vista espiritual podemos fazer ressaltar o prestígio adquirido pela igreja Católica, o respeito de que a mesma fOI cercada, durante os 41 anos de Req>ública, comparando-os aos sessenta e sete de vida impérial.
Nêsse período de tempo, o Brasil, entretanto, como
apêndice americano da civilização ocidental, deveria também sofrer as más consequêneias dessa mesma civilização.
E quais os espetáculos ,que nos apresentavam as nacões
feaders do movimento ocidental? O de um IProgresso material intensíssimo, e vertiginosamente crecente, conduzido por
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uma técnica cada vez mais aperfeiÇloada; o da interdependência econômica cada vez mais estreita, em virtude do aperfeiçOamento dos meios de comunicação entre os povos; e o
de uma crise profunda nos espíritos, agravada pelo geral
mal elll'll' da vida universal. E no meio deSsa confusão, acrescida pelas tragédias decorrentes da guerra e favorecida pelos
êrros específicos dos govérnos republicanos, os aeonteeimentos conduziram o País á explosão de 1930.
.
Feita a Revolução, restabelecida a confiança, é dhama~
da a Assembléia Constituinte para organizar a vida nacional, sendo-lhe apresentado, como base de estudos, um projeto elaborado por brasileiros eminentes, que se inspiraram
nas doutrinas da democracia liberal, do socialismo, do comunismo ou bolchevismo, do fascismo, e, finalmente, da doutrina última, que procura o meio têrmo entre o socialismo
e o comunismo, - a técnocracia.
Esta obra, que deverá ser submetida ao nosso estudo e
debate, do qual participarei, pela ,palavra ou pelo voto, apresenta, não obstante a notoriedade, e a alta capacidade de seus
autores, desvios, perigos, exageros e omissões.
Consideremos todos êsses aspectos sob uma forma condensada: .

Primeiramente sob o aspecto politico
O anteprojeto comeoa atentando contra a organização
federativa do Brasil, quando, definindo, sem necessidade,
unidade constitutiva da Federação Brasileira, exclUe o M.unicípio Neutro, do velho Iml)ério - o Distrito Federal, do
regime republicano.
Será concebfvel. Srs.. que o centro mais populoso do
Brasil, com extensão territorial determinada, o de maior
cultura e mais densa população, não possa ser considerado
unidade federativa? Que será então, o Distrito Federal, perante a Federação Brasileira?
Depois atenta o projeto, contra a autonomia dos Estados,
quando, em seu artigo 6°, proíbe o estabelecimento de hinos
e símbolos estaduais;
Quando, nos artigos 12 e 13, de forma vaga, alegando in·
suficiência de renda dos Estados, ameaça-os de intervenção,
que também se poderá dar, quando um juiz, em determinada
unidade federal, deixar de perceber seus vencimentos, durante dois mezes;
Quando, no artigo 18, pelo órgão criado pelo anteprojeto - o Conselho Supremo da República - determina a revisão de orçamentos dos Estados, não exclusivamente para
impedir a dupla tributação, mas para, segundo a fórmula
geral empregada, r.oordená-Ios. Com êsse pretexto de coordenar orçamentos, qual não poderá ser a intervenção na vida
dos Estados?
.
Atenta ainda contra a autonomia dos Estados, quando,
no seu artigo f 9, chama á posse da União as quédas dágua, as
águas dos rios e dos lagos naveg'áveis, quaisquer que sejam,
e preceitua a jurisdição federal, nas margens dos rios e nas
terras devolutas, se conveniente aos interesses nacionais.
Sr. Presidente, parece que estamos esquecidos do po-.
der crescente da intervenção da União na vida dos Estados,
para abrir-lhes ainda mais estas perspectivas vastissimas de
interferência!
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o anteprojeto atenta contra a autonomia dos Estados,
quando, no seu artigo 33, manda legislar sobre o comércio
interno, sem defini-lo qual seja: o interestadual ou o intermunicipal;
Quando manda legislar sobre a navegação dos rios e dos
lagos do pais, sóbre viação férrea, rodoviá.ria, e circulação
de automoveis, sem definir quais sejam; quando concentra
exclusivamente na competência federal a legislação dessas
medidas, como se nós tivessemos a extensão territorial da
Alemanha...
O SR. CUNHA VASCONCELOS - V. Ex. toca no ponto principal. O anteprojeto reflete as tendências unitárias da Constituição alemã, na qual se inspirou.
O SR. JO.ÁO SIMPLtCIO - .. , e estivessemos nas suas
condições de vencida e com o Tratado de Versalhes a exeeutar. Amanhã, o Estado, ou o Município, não poderá legisiar sObre a mais simples das sua:; estradas rodoviárias ou
sobre a circulação dos automoveis nos seus territórios, porque a União tem a competência ou a precedência.
Quando procura estabelecer regime especial a que devem ser submetidos trechos do território nacional para uma
ocupação passageira ou definitiva pela União. Amanhã, esta,
a pretexto de acautelar o interesse nacional, poderá ocupar,
uma região do Rio Grande do Sul, compreendida entre a cidade de São Gabriel, Alegrete, Santa Maria e Cachoeira, sem
precisar qual seja esta necessidade, e aí instalar a sua autoridade de um modo transitório ou definitivo;
Quando estatue, no seu arligo 49, caber á Assembléia
Nacional fixar os vencimentos dos Juízes nos Estados.
Será possivel, Sr. Presidente, que a Assembléia Nacional
se sobreponha ás Assembléias legislativas estaduais na fixação de tais vencimentos?
Quem conhece a vida, parlamentar pode avaliar os abusos que tal medida poderá autorizar.
, Atenta contra a autonomia dos Estados, quando, no seu artigo 77, estabelece restrições á organização de suas forças armadas, quaisquer que sejam, com quaisquer nomes que tenham, mesmo que se trate de simples agrupamento de individuos; o que equivale a dizer, de aCÔrdo com a redação do
texto, que nenhum município do interior do Brasil poderá
ter ~ sua própria guarda municipal.
Atenta quando determina, no art. 81. a intervenção na
vida dos Estados, pela inexecução ou má aplicação de normas financeiras traçadas no projeto. Não se contenta o anteprojeto com diretrizes gerais, mas estipula detalhes que
podem ser substituidos por outros de maior importancia e
mais exatidão.
Atenta, Sr. Presidente, quando, pelo art. 81, - e peço
a atenção dos Srs. Constituintes para ês1e ponto - autoriza a intervenção na vida dos Estados - por motivos de
princípios implicitamente contidos nas disposições constitucionais. Quando não se fará, em virtude de um principio
"implícito" da Constituição, uma intervenção em qualquer
Estado'?
Atenta contra a autonomia dos Estados, quando os desfalca em seus territórios, e, no seu art. 86, determina que,
nas zonas de cem quilometros para dentro da fronteira, ne-
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nhuma exploração comercial, industrial, agricola ou fabril
poderá ser feita sem permissão não s6 do Conselho Supremo
da República, como do da Defesa Nacional. Senhores, a que
ficará reduzida a autonomia do Estado e do Município, no
Rio Grande do Sul, nesta região para dentro das fronteiras
com o Uruguai e com a Argentina, se nenhuma explor-ação
comercial, industrial, fabril, qualquer que ela seja, possa
ser feita sem êsse duplo consentimento?
O projeto, Sr. Presidente, encarado sob o ponto de vista
da discriminação das rendas, diminue nos seus Artigos 14,
15 e 18 a capacidade que possuiam já os Estado!!.
Copiando as disposições da Constituição de 91, agravouas, porquê chamou para a competência da União o imposto
sObre a exportação e, com exclusividade, o imposto sObre o
consumo, dando aos Estados o imposto cedular sObre a renda.
Que Estado não sofrerá formidável abalo (muito bem),
entregando o seu imposto de exportação á competência federal, abrindo mão dêle, assim como do imposto de consumo,
já existente?
Incidindo no êrro apontado por Castilhos, há 43 anos, o
projeto permite, no seu art. 18, a tributação cumulativa da
União e do Estado sObre assuntos não discriminados ailteriormente. Quer dizer que o mesmo mal que os constituintes de
91 já sentiam para a vida republicana do país, os constituintes de 33 virão agravar com eSsas medidas.
Atenta o projeto, em o seu art. 87, completa e absolutamente, contra a autonomia dos municípios. Por êle, municípios haverá com cartas municipais, e outros, sem as mesmas.
Para ter uarta municipal, é necessário que aM'ecade mais de
dois mil contos e tenha uma população de cincoenta mil habitanies. Essa carta municipal, porém, nem é feita pelos próprios municipes, mas pela Assembléia Legislativa local.
Assim, ao passo que a Constituição de 91 dava aos municíploS
a plena autonomia de se constituirem dentro dos r"egimes
constitucionais da União e dos Estados, essa competência é
retirada pelo projeto de 33.
Sr. Presidente, o projeto atenta ainda contra as garantias pessoais, universalmente reconhecidas, a não se!' na ROssia Soviética, quando não estabelece, como norma superlegaI,
como norma constitucional, o princípio da irretro~üividade
das leis.
Castilhos, na Constituição do Rio Grande do Sul, estabelecia ês~ princípío com a garantia da economia e da' tranquilidade de todos os que, no gozo das vantagens de üma leI,
tivessem perturbada a sua situação matarial por uma reforma
política ou administrativa.
Agora, sob o ponto de vista social

Sob êste ponto de vista, o anteprojeto, no seu art. 103,
estabelece o dever de trabalhar e o da prestação de serviços
em bem da coletividade, de acOrdo com o que a lei instituir.
Não é uma disposição fascista, talvez mais próxima da constituição soviética, é uma disposição que pode ser exagerada em
seus efeitos.
O art. 104, escrito o projeto sob as inspiracões das doutrinas as mais opostas e perigosas, estabelece que a especificação de direitos e deveres expressos não excluem outros.
resultantes do regime político socia:! que a Constituição es-
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tatue e dos princípios que consigna. Quer dizer que, no projeto de ConsUtuicão, com princípios francamente comunistas,
francamente bolchevistas, a que perigos poderá ser arrastada a sociedade brasileira com a aplícação dessas consequências?
O ario 110, Sr. Presidente, prescreve, como incumbência da União e dos Estados, nos têrmos da lei federal, além
de certos deveres sociais, fiscalizar o modo por que os pais
cumprem os seus deveres para com a prole e cumprí-Ios
subsidiariamente. Pergunto eu: como na própria Capital
Federal poderá a autoridade municipal saber do que se passa
em nossas casas, como cumprimos os deveres para com os
nossos filhos, afim de nos impelir á determinada conduta?
E o que não se poderá e deverá esperar de abusivo e perigoso
no interior do Brasil a que essa Constituição vai servir?
No art. 116, Sr. Presidente, o projeto estabelece, de
modo sumário, como direito á vIena propriedade, a posse de
cinco anos. A legislação 10 Império, quando cogitou das
terras devolutas, foi precisa, reconbecendo essa posse, em
área restrita, e por processo seguro de legitimação. Agora
Sr. Presidente que não poderá haver nos tribunais, quando
perante os mesmos aparecerem pessoas armadas dessas garantias lSuperlegais do art. 116?
No art. 120, permite-se ou se facilita a socializacão
das emprêsas econômicas, ramos de indústria ou gêneros de
comércio. Quer dizer que a Assembléia Legislativa Republicana pode, em dado momento, por uma simJ)les lei, baseada neste artigo superlegal, passar do regime, em que vivemos, para um dos aspectos do regime russo.
No art. 124, estatuem-se condicões pormenorizadas sObre o trabalho. Estabelecem-se o máximo das oito horas e
o salário mínimo. Hoje, êsse máximo não pode ser considerado como um ideal. Os tecnocrátas querem quatro dias
de trabalho, de quatro horas. Não se precisará de mais,
alegam.
Poderemos aplicar no Brasil êsse salário mínimo? ~sses
assuntos não serão mais próprios para legislacão ordinária
que se processará segundo as necessidades do país?
O SR. PEDRO VERGARA - Ê coisa difícil de estabelecer u
salário mínimo.
O SR. JOÃO SIMPLtCIO - Inst.it.ue-se no art. i27 a
valorização resultante de servico público, ou de progresso
social. É princípio justo, porém, perigosíssimo, deixado como
disposição superlegal.
Cria-se, no a:-t. i28, a política rural, pela organização
de planos de fixação do homem no campo. É a política agrária da Rússia moder.na.
Unindo êssas disposicões a da que permite á Assembléia
Nacional legislar sõbre o trabalho, o capital e a produção;
pergunto se. não poderemos ser conduzidos com facilidade
ao regime soviético?
Agora, Sr. Presidente, se, nesses pontos, o projeto atenta
contra a autonomia dos Estados, e dos municípios, e contra
as garantias pessoais de todos os brasileiros, o projeto, omitiu disposições aconselhadas pela experiência de 43 anoll, de
regime republicano.
Não chega a pr~ciasr, pois adota medidas insuficientes,
a tomada de contas dos dinheiros públicos. Manda a Assem-
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bléia orçar a receif.a e fixar a despesa da República, mas
não alude a egga fnnr;ão capital da sua constituição, a do
exame da iegalidade das contas de cada exercício financeiro...
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Essencial.
O SR. JOÃO SIMPL!CIO - '" evitando assim a reprodução de que se passou em 43 anos de República, isto é, de
jámais haver o Congresso Nacional examinado as contas de
um Pres~dente.
Omitiu, entrando em minúcias da vida financeira, mais
pr6prias de regulamentos, o respeito que se deve ao imposto ou taxa. criada pela Assembléia Legislativa, permitindo
que se reproduza o que se dava: - d"l t.axas destinadas a
serviços especiais e impostos reclamados por motivos determinados, sp.rvirem a fins diferentes e terem duração além
da necessária.
E', senhores, na história da República, um exemplo, do
que avanÇO, a do imposto de 2 % ouro para as obras de construção de portos. O Congresso Nacional nunca pOde saber
quanto custou o pOrto do Rio de Janeiro, e muito menos se o
produto da taxa cobrada já teria coberto ou não o capital
empregado.
O anteprojeto constitucional destinou 10 % dos orçamentos dos Estados e municípios aos problemas da educação
nacional, não determinando, porém, a percentagem que deverá caber á União. (Muito bem.)
Quer dizer: o Estado concorre com 10 % da sua renda
de impostos para a função educativa que lhe cabe, o município também contribue, ~om 10 % de sua renda, mas a
União, livremente, pode eximir-se dêsse dever.
O SR. VITOR RU8S0MA~O - Fez a parte do leão.
O SR. JOÃO SIMPLtCIO - Sr. Presidente, é forçOso
reconhecer que nobres e elevados intuitos deviam talvez ter
animado as medidas centralizadoras que acabei de apontar.
Parece que predorn!nou, como pensamento, o de garantir e de afirmar e desenvolver a Unidade Nacional.
Entretanto. esta deve se basear fundamentalmente na
educação popular, que será a base duradoura da verdadeira
unidade e do verdadeiro espírito nacional.
No anteprojeto encontra-se, sob o Utulo de Cultura, o
que foi julgado indispensável á educação do povo brasileiro.
Preferiria adotar a expressão da Constituição de Weimar - "A Educaçll.o e a Escola" - mais precisa do que o
têrmo genérico de "Cultura" empregado na Constituição
espanhola.
E' fmprescindível que nesse capítulo se estabeleça o
concurso obrigatório da União, dos Estados e dos Municípios, com a colaboração de todas as fôrças vivas da Nação,
para soluCão deste problema que, interessando a fraternidade
entre os diferentes Estados brasileiros, consolidará a unidade
nacional e formará o espírito verdadeiramente nacional.
Necessários se tornam, portanto, planos educativos para
períodos determinados, planos que orientem, não para serem
executados pelo poder central.
Indispensável se faz Que a educação seja integral: não
só prepare o ináivíduo sob o ponto de vista da técnica, da
arte, da profissão e da ciência, mas também sob o ponto de
vista moral e físico.
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A educação deve ser completa, democratizada, acessivel
a todas as classes sociais (muito bem), amparados os que não
dispõem de recursos, ele modo que possam ascender ás mais
altas posicões a que a capacidade e o mérito possam eonduzi-las.
O SR. PRESIDENTE - Advirto ao nobre orador que está
finda a hora do expediente. Poderá, porém, como não existe
matéria na ordem do dia, continuar com a palavra para explicação pessoal.
O SR. JOÃO SIMPLtCIO - Sr. Presidente, penso poder
em poucos minutos termin?r as minhas considerações. Por
isso, peco a V. Ex. me conserve a palavra para explicação
pessoal. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - Está. finda a hora destinada ao expediente.
Vai-se passar á ordem do dia.
O Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de Trabalho de Comissão, continúa com a palavra o Sr. João Simplício, para uma explicação pessoal.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação pessoal, o Sr. Deputado João Simplicio.
O Sr. João Simpl1cio (Para explicação pessaol) - A
educação, Sr. Presidente, deve ser levada ás cidades e ás zonas rurais, onde se encontram os filhos dos operários, 'dos
trabalhadores, aos pontos mais afastados do Amazonas, de
Mato Grosso ou de Goiaz, afim de que todos possam, de futuro, obter preparo suficiente. A educação precisa ser facilitada ao povo, de um modo prático, taxativo, determinado, e
hão de forma poética.
O Estado deve ministrar o ensino, tornando-o obrigatório, desde o primário, até o secundário. Nos países lecuJ.er8
da civilização, o preparo do individuo se baseia, sobretudo,
na instrução secundária.
Dir-se-á: não podemos fornecer ensino secundario ou
primário a todos. A pesar disso, acho que a medida deve
constar da Constituição, como se dá com o serviço militar
obrigatório, que nem todos, por falta de meios adequados,
podem desempenhar.
No projeto de Constituição, senhores, há, finalmente, um
ponto interessante, para o qual desejo chamar e. atenção de
todos. É o que estabelece os direitos de cidadania, definindo
como cidadão lodo brasileiro alistável na forma da lei, de
acôrdo com os princípios que fixa. Não pude compreender,
por mais que estudass~ o assunto, como o fazendeiro ou o
agricultor, no interior do Brasil, que exerce sua atividade em
pról da grandeza do país, seja considerado brasileiro, mas não
cidadão, por não saber ler e escrever!
Sr. Presidente, sou partidário - rememorando, aliás, a
ação de Castilhos - sou partidário do sufrágio universal
(muito bem), não baseado no saber ler e escrever, apenas.
Limitaria () sufrágio a uma única condição, talvez socialista a de o individuo ser trabalhador. (Apoiados) O trabalhador,
analfabeto ou não. terá o direito de votar.
Depois dessa homenagem que presto á memaria de Castilhos, pergunto: que rumo seguirá o Brasil, se adotar uma
Cqnstituicão que permita a vitória de qualquer das doutri-

-

316-

nas estremistas? Penso, como republicano, que o caminho a
trilhar na obra que empreendemos, terá de ser o da tradição
histórica brasileira, atendendo-se ás necessidades nacionais.
Esta obra deve enfeixar tudo quanto a civilização moderna
haja adotado, como trabalho definitivo e não simplesmente
experimental.
. Ela deve fugir ás idéia.s e sentimentos extremistas, quaisquer que sejam.
Assim, Senhores Constituintes, baseando-nos nestes
princípios façamos um apêlo a todos os que são conservadores - conservadores liberais, dinamicos e não estáticos para que se evite, com o tumultuar da discussão, com o des'3ncadear das paixões, a possibilidade do triunfo de forças que
nos possam conduzir a deliberações incompatíveis com os nossos próprios princípios. Êsse apêlo é dirigido a todos os espiritos conservadores, afim de que a obra da Constituinte reflita, antes de tudo, o Brasil na sua tradição, na sua história,
nas suas necessjdades reais, a cultura do nosso povo nesta
data, e incorpore idéias vencedoras, muitas das quais foram
anunciadas pelo genio político de Castilho8, há 42 anos. (Muito
bem) •

FaçRmos, emfim, uma obra que forme o espírito nacional, fortaleça a unidade nacional, permitindo que o Brasil
marche com serenidade para os destinos gloriosos que lhe
estão reservados na América e mesmo no conjunto da civilização mundial. (Muito bemj muito bem.. Palmas. O orado1'
é cumprimentado.)

Comparecem mais os Srs. :
Alvaro Maia, Mário Caiado, Cunha Melo, Luiz Tirelli, Mário Chermont., Joaquim Magalhães, Carlos Reis, Agenor Monte,
Pires Gaioso, Valdemar Falcão, Leão Sa~paio, Figueiredo
Rodrigues, Silva Leal, Martins Véra, Odon Bezerra, Pereira
Lira, Barreto Campelo, João Alberto, Luiz Cedro, Arruda Camara, Humberto Moura, Sampaio Costa. Clemente Mariani,
Arlindo Leoni, Gileno Amado, Aloísio Filho, Francisco Rocha,
Paulo Filho, Arnold Silva, Rui Santiago. César Tinoco, Alípio
Cos1311at, Fábio Sodré, Cardoso de Melo, Bias Fortes, Negrão
de Lima, Gabriel Passos, Odilon Braga, João Penido, Licurgo
Leite, Bueno Brandão, Plínio Correia de Oliveira, Teotônio
Bonteiro de Barros, José Carlos, Rodrigues Alves, Morais Andrade, Vergueiro César, Zoroastro Gouveia, Henrique Bayma,
Cincinato Braga, Carlota Queiroz, Abreu Sodré, Almeida Camargo. José Honorato, Nero de Macedo, Generoso Ponce,
Francisco Vilanova, Plínio Tourinho, Lacerda Pinto, Ant6nio
Jorge, Maurício Cardoso, Anes Dias, Sebastião de Oliveira,
João Pinheiro, Rocha Faria, Oliveira Passos, Gastão de Brito,
Teixeira Leite, Oliveira Castro, Leví Carneiro, Morais Paiva
e Nogueira Penido. (72)
Deixam de comparecer os Srs.:
Jeovã Mota, Ferreira de Sousa, Alberto RoseIli, Solano
da Cunha, António Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite,
Prisco Paraiso, Fernando de Abreu, Carlos Linderberg, Miguel Couto, Oscar Weinschenck, Adélio Maciel, Pandiã Ca16geras, Simão da Cunha, Daniel de Carvalho, Ribeiro Junqueira, Aleixo Paraguassú, Benedito Valadares, Ceiso Machado,
Campos do Amaral, Henrique Bayma, Morais Leme, Milton
Carvalho, Walter James Gosling e Pedro Rache. (25)
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Durante o discurso do Sr. João Simpl!cio o
Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Pacheco
de Oliveira, 10 Vice-Presidente.
O Sr. President'3 - Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão, designando para amanhã a mesma
ORDEM DO DIA

Trabalho de Comissão.
Está sõbre a Mesa, pelo prazo de 20 dias, para receber
emendas de ia discussão, O projeto de Constituicão (170 dia).
Vém á Mesa as emendas de nrs. 210

:t.

237.

Levanta-se a sessão ás 15 horas e 20 minutos.

2
COMISSÃO DE POLICIA
Ata da reunião ,realizada em 15 de Dezembro de 1.933

Aos quinze dias do mês de Dezembro de 1933, sob a presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente, e presentes os
Srs. Tomaz LObo, i Fernaudes Távora, Clementino Lisboa e
Valdemar Mata, respectivamente, 1-, 2-, 3- e 4° Secretários,
reuniu-se a Comissão de Polícia e resolveu: deferir o requerimento em que Silvia Camacho Castelo Branco e Leonol'
Candido Gomes pedem permissão para praticar taquigrafia
no recinto da Assembléia Nacional Constituinte, sendo fixado em cinco o número má."Cimo dêsses praticantes; atender
á representação do diretor da taquigrafia para que seja aumentado o quadro da taquigrafia, um para cada classe, passando um dos segundos taquígrafos a assistente do diretor
geral; atender á representaQão do diretor da bibIiotéca para
admissão de dois colaboradores e dois praticantes naquela diretoria; deferir o requerimento em que Alberto Costa
Barbosa pede ser provido no seu antigo lugar de set'Vente,
cargo de que não poude tomar posse dentro do prazo determinado no decreto que organizou a Secretaria da Assembléia
Nacional; mandar que aguardem oportunidade, atim de serem tomados na devida consideração, os pedidos de D. Maria
Mercêdes Lopes de Sousa, datil6grafa da Secretaria e Silvia
de Sousa Barras, antiga datil6grafa, que pedem provimento
no cargo de terceiro oficial; aguardar que seja publicado o
decreto que pOz em disponibilidade o antigo vice-diretor da
Secretaria da Camara dos Deputados, Nestor Massena, para
tomar em consideração o requerimento dêsse funcionário,
solicitando o pagamento de vendmentos a que se julga com
direito; e nomear, uma comissão de funcionários da Secretaria da Assembléia Nacional para proceder á revisão do
respectivo regulamento.
.

27a Sessão, em 16 de Dezembro de 1933
Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente

1
A's 14 horas, comparecem os Srs.:
Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos, Tomaz LObo, F~rnandes Tãvora, Clemente Lisbõa, Valdemar Mota, Mário Caiado, Luiz Tirelli, Alfredo Mata, Veiga.
Cabral, iMoura Carvalho, Joaquim Magalhães, Abel Chermont, Lino Maclrado, Magalhães de Almeida, Costa Fernandes, Adolpho Soares, Rodrigues Moreira, Godofredo Vir:&na,
Agenor Monte, Hugo Napol-eão, Pires Gaioso, Luiz Sucupira,
Valdemar Falcão, Figu~iredo Rodrigues, Xavier de Oliveira,
Pontes Vieira, K~rginaldo Cavalcanti, Martins Véra, Odon
Bezerra, Herecliano Zenaide, Irineu Joff~IY, Agamenon MaGalhães, Arruda Falcão, Mãrio Domingues, Arrudacarnara,
José Sã, Simões Barbosa, Osório Borba, Góes Monteiro, Valente de Lima, Izidro Vasconcelos, Sampaio Costa, Guedes
Nogueira, Leandro Maciel, Rodrigues Dória, Deodato Maia,
J. J. Seabra, Marques dos Reis, Magalhães Neto, Medeirps
Neto, Artur Neiva, Alfredo Mascarenhas, LeOncio Galrão, Homero Pires, Manuel Novais, Negreiros Falcão, Francisco Rocha, Arnold Silva, Lauro Passos, Jones Rocha, Henrique
Dodsworlh, Amaral Peixoto, Sampaio Correia, Leitão da
Cunha, João uimarães, Prado Kelly, Raul Fernandes, Acúreio
TOrres, Gwyer des Azevedo, Soares Filho, Buarque Nazareth,
Lemgruber Filho, Augusto de Lima, Gabriel Passos, Augusto
Viégas,Mata Machado, Qd·ilon Braga, Vieira Marques, Clemente Medrado, Furtado de Menezes, Cristiano Machado, Policarpo Viotti, Levindo Coelho, Bueno Brandão, Carneiro de
Rezende, Alcantara Machado, Teotônio Monteiro. de Barros,
Rodrigues Alves, ~arros Penteado, Mário Whatel1y, Vergueiro César, Hip6lito do Rêgo, Guaraef Silveira, José Ulpiano,
Almeida Camargo, Lacerda 'Werneck, AntOnio Covello, Cardoso de Melo Neto, Domingos Velasco, José Honorato, Generoso once, Alfredo Pacheco, Plínio Tourinho, Laoorda Pinto,
AntOnio Jorge, Idálio Sardemberg, Simões Lopes. CaIlos Maximiliano, Anes Dias, Frederico Wolfenbutell, João Simplicio, Renato Barbosa, Demétrio Xavier, Vftor Russomano, Ascanio Tubino, edro Vergara, Fanfa Ribas, Argemiro Dornelles, Assiz Brasil, Raul Bittencourt, Adroaldo Costa, Alberto
Diniz, Ferreira Neto, Gilbert abeira, Vasco Toledo, Valdemar
Reikdal, Francisco Moura, AntOnio enaforte, João Vitáca. Alberto Sureck, Ewald POSSGlo, Guilherme Plaster, Eugênio
Monteiro de Barros ,Edmar Carvalho, Mãrio Manhães, Sebastião de Oliveira, Antônio Rodrigues de Sousa,. Martins e Silva,
Ricardo Machado, Augusto Corsino, Horácio Lafer, Alexandre
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Siciliano Júnior, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Rocha Fa.ria, Roberto Simonsen, Teixeira Leite, inheiro Lima, Leví
Cumeiro, Abelardo Marinho. :152).
O Sr" Presidente - A lista de presença acusa o compa.recimento de 1·52 S1's. Deputados.
Está abel'ta a sessão.
O Sr. Clemeutino Lisb6a (3° Secretário, ~ervindo de 2°),
procede á leitura da ata da sessão anteeedente, a qual é posta
em discussão.
O Sr. Henrique Dodsworth (Sôbre a ata) - Sr. P·residente, em uma das últimas sessões, tive oportunidade de ler
um telegrama que me dirigiram exilados políticos, ora em
Portugal, e no qual se contestava a versão do Govêrno, de
que estavam abertas as fronteiras, dependente, como ainda
está, o regresso de cada um, do consentimento do consul em
Lisboa.
Confirmando essa notícia, que tanto depõe contra a veracidade da palavra do Govê1'no, peço a V. Ex. fazer constar da ata que eu procedi á leitura dêste outro telegrama,
com o interesse de lealmente oferecer ao conhecimento público a opinião dos interessados no assunto:
"Deputado Dodsworth - Constituinte - Rio. - Exilados autores telegrama Vossência sabiam minha peremptória repulsa perturbar altíssima Assembléia com reclamação
interesse pessoal. Respeitosas saudações. - General Klinger."

Ressalvo, assim, a responsabilidade do ilu~tre General
Klinger, e realço os seus nobres intuitos, sem embargo de
considerá-lo equivocado não s6 em relação á atividade da
Assembléia, toda ela de natureza política, neste momento,
como ainda sõbre o caráter nacional que assume a causa
do congraçamento dos brasileiros, que se há de traduzir, de
início, pela ampla e livre faculdade de regresso ao país dos
que, por motivos políticos, dela foram apartados pela Ditadura. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - O nobre Deputado será atendido.
Em seguida, é aprovada a ata da sessão antecedente.
O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do expediente.
O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário, servindo de tO),
declara que não há expediente a ser lido.

2

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Horácio Lafel',
primeiro orador inscrito.
o Sr. Horácio Lafer - Sr. Presidente, o mandato que
trazemos das classes de trabalho, aconselha-nos a aproveitar o próprio tempo tendo o cuidado de não prejudicar o
alheio. Devemos, por isso, localizar-nos, sem divagações,
dentro do assunto que nos interessa elucidar e se't"mos comedidos de palavras. É o que procuraremos realizar.
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Não é possível, entretanto, fixar o conceito de Economia Política sem relembrar o surto prodigiôso das ciências
físico-naturais. Foi êsse esplendor de estudos das ciências
que regiam a ordem natural das coisas que destruiu o exagêro aristotélico, na sua feição escolástica, e veiu a constituir, no século XVII, a estrutura organica de todos os conhecimentos humanos. Da sua independência primitiva como
ciência, as doutrinas ffsico-naturais evoluíram para'absorver a própria filosofia que passou a ser mecanica. Era ()
desaparecimento do espírito puramente especulativo e filosófico dentro dos postulados vivos e movimentados das
ciências físicas. Ainda hoje é facilmente compreensível
como êsse fenõmeno pode ocorrer no domínio da cultura
humana.
As descobertas físico-naturais, alargando a área de
suas conquistas a limites até então não atingidos por conhecimentos de outra ordem, deram-lhes um assoberbante
prestígio. Com êles sucedeu o mesmo que com todas as
inova(;ões geniais: transpuzpram o campo próprio de seus
conteudos de veracidade, f()!"Ilecendo explicações gerais
sõbre todos os fenômenos, pnyol....endú-os dentro do seu sistema e procurando ser a base científica, mesmo dos que
mais escapavam ao enquadramento de seus postulados. Era
uma quasi tirania dogmática que, desde as concepções de
Kopernico e até que Locke Jhe refutasse e restringisse as
demasias, dominou O critério mecanico da natureza, orientada pela lei da causalidade.
Foi nesse ambiente intelectual, nessa atmosféra de exclusivismo científico, que a Economia Política teve a sua
condensação teórica, com Quesnay e, seguidamente, os demais fisiocratas. Essa filosofia física deu alicerce a todas
as ciências sociais e á Economia Política física. É o domínio das forças naturais, a materialização físico-mecanica
dos fenômenos econômicos. A economia humhna é governada pela 1'"atureza, dominada pela Física, que formúlÇl as
leis e constl'oe a ciência. E como a física vai buscar o átomo
para as suas bases, a economia política se circunscreveu no
seu atomismo que foi o homem. O "homo-economicus"
surge em cêna.
A Economia Política tem assim localizado, precisamente, o seu campo de estudos em uma realidade de exteriorizações materiais, visíveis e circunscritas, o homem na
sua composi(;áo física e nas suas ações delimitadas. Sõbre
êsses dados a lógica "poderia construir os teoremas econômicos" .
Dessas bases resultou o individualismo, surgido do liberalismo econômico, que é o sistema que vivifíca a ordem
natural das coisas. Só o homem, estudado em sua realidade
isolada, exisUa, e como o fim da Economia era estudar a
ação ecowimica, na sua feição de jogo livre da natureza,
a liberdade plena - delerminada pela natureza Iivreconstituia a estrutura do sistema econômico. Assim surgiram os Ad. SmiLh, os Ma!thus, Ricardo, J. B. Say, Stuart
MilI, Blanque e outros.
Não tardou, porém. a reação.
A filosofia libertou-se da escravidão das c.iências naturais; a alma, o ideal, o metafísico, começaram a nortear
os sistemas. Ao lado da Natureza surgia a Moral. ao lado.
do individuo, a sociedade. O "homo-economicus" passou a
VOLUME Il
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ser estudado nas suas relações com os outros elementos,
na sua vida social, A Economia Política tornou-se, então,
uma ciência eminentemente social e se ligou á Moral. Submete daí por diante o exame de suas atividades econômicas
ao conceito de sua finalidade moral e espiritual.
Mas do mesmo modo que, na sua primeira fase, o exclusivismo físico individualista foi vitoriosamente atacado
até ceder, pela ligação necessária, que se veiu a admitir,
entre as atividades individuais e o interesse da Sociedade,
tambem o exagl}ro ético-social passou, em pouco, a receber
as criticas mais acerbas.
Verificou-se que a solidariedade individual do grupo
social nem destroe o seu "eu" nem o submete ou anula. E,
ao passo que essa comunhão de interesses caminha para
formar um novo sistema econômico, percebe-se uma revivescência acentuada do subjetivismo filosófico, tão bem assinalada por Eucken.
Tinha passado, bruscamentl', de um exagêro a outro
exagêro; do liberalismo econômico individual exclusiviata
ao coletivismo ético-social avassalador. Postos em choque,
os dois conceitos, resultou o outro conceito do justo meio.
Assim, dêsse conflito, surgiram as escolas temperadas e
ecléticas.
Como em tudo, de resto, o critério eletivo é o melhor.
A econômia estuda o individuo com todas as suas qualidades e em todos os seus defeitos e, embora não o dva considerar o único elemento de ponderação, para o quadro dA
suas leis, não o pode dissl)lver na sociedade, pois dêsse
modo estará sob o domínio de uma concepção, tambem errônea e fantasista.
Só há progresso econômico quando o individuo sente
a sua atividade livre estimulando o seu espírito de empreendimento. E êsse espirilo sõ existe quando o homem pode
colher os frutos do seu esforco sem a paralizadora intervenção alheia que, limitando a sua liberdade, limite lambem o seu ardor na luta. A Mendosina elegans" é uma colónia
de microorganismos, que vivem em um meio gelatinoso. É
uma coletividade do seu menor aspecto. Pois bem, mesmo
nela, os individuos. vivenda no grupo, conservam a sua independência de esforço~ e trabalhos.
O progresso e a cultura, diz Sondereguer, se devem
principalmente á aeão do individuo. l\"ão podemos, portanto, esquecei', que nos pl incípios econümicos precisa estar
sempre presente n realidade psíco-física dos individuos.
Concordemos que o libel'alismu econümico individualista
pode e deve sofrer resl ricões, para que não perdure como
um fenómeno resultante do simples e incontido egoísmo
humano. Nunca, porém, podel'á ser eliminado.
O fator ético, penetrando a atividade da Economia
Política, prepara a ação social do Estado e dá-lhe um largo campo de projeçãa. Sendo o primeiro postulado da moral a solidariadade humana, o Estado deve proteger os
fracos, amparar os desvalidos, auxiliar o proletariado, exer.cer, enfim, uma função reparadora das misérIas da terra.
O SR. FRANCISCO MOURA - V. Ex. dá I icença para um
aparte? O capital, no Brasil, nas cond!cões atuais, conf~r
me expoz V. Ex. com o brilho de sua cultura, estará diSposto a concedel' todas as vantagens de ordem humana q!:1e
.() trabalhador requer!
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O SR. HORÁCIO LAFER - Rspondo a V. Ex. em nome
rdas t'eclerat;õElS industriais de São Paulo, com a colaboração
de todas as outras do Brasil. Em 1928, quando ainda não se
~falava em legislação social tive a honra de fazer parte de
uma comissão que se dirigiu ao então Presidente da Repo.~blica, pedindo-lhe que, através ao leader da maioria desta
.Casa, encaminhasse um projecto, no qual solicitavamos que,
.ao trabalhador nacional, fossem concedidas assistência mértica e hospitalar, prolecão á mulher parturiente e gestante,
e, até, a aposentadoria.
.
O SR. OLIVEIRA CASTRO - Desde o quatrínio \Vences'lau o comércio de café criou uma taxa, entre seu:; associa.dos, para um fundo de beneficência em socorro de seus trabalhadores.
O SR..ZOROASTRO GOUVEIA. - Nas condições, em que o
orador pedm essas medidas, vIDham apenas proteger o capitaJi~mo, porque todas as providencias isoladas de assistência têm como resultado o ,:atmhamento nos salárial:l.
O SR. HORACIO LAFER - V. Ex. parte de premissas completamenle diferentes das minhas; naturalmente, as
conclusões hão de também ser diferentes. Nós queremos a
.conservação da ordem social e econômica; V. Ex' quer a
subverção. São critérios diversos.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Isto é um argumento de
'V. Ex. para te!", a seu favor, a simpatia da maioria reacionária.
O SR. HORÁCIO LAFER - O nobre Deputado prefert'rá a superintendência do diretor de uma empresa, a ditadura de um funcionário soviético. (Muito bem.)
O SR. VERGL"EIRO C~SAR - A lei de aposentadorias e
pensões, promulgada em 1923, foi iniciativa das estradas
de ferro de São Paulo. Foram essai'! grandes emprêsas que,
de m6tc pr6prio, pelos seus supremos diretores, lançaram
as b~esi em célebre I'eunilio em Jundiaf, da lei ferroviária,
.queElov Chaves tão bem formulou e defendeu, e que, merecidamente, tem seu nome. Es~a lei serviu de in~cio a. toda a
legislação social, que se vem justamente fazendo, até que se
eonsolide num sist.ema para maior efeito útil.
O ~R. HORACIO LAFER - Conheço o fato, absolutamente verdadeiro.
O SR. FRANCISCO l\toURA - Não teria tido essa lei o in'lúi to de criar clei torado para o Sr. Eloy Chaves?
O SR. VERGUEIRO CÉSAR - Depois da outorga dessa lei,
e de oulras que se lhe seguiram. extendendo o efeito da lei
ferroviária aús portuários, aos marftimos e a outras classes,
não tiveram os ferroviários ordenados diminuídos. Pelo
contrário: tiveram-no aumentados.
Ninguem visou criar eleitorado. A lei foi instituida
para o Brasil inteiro; S. Paulo, quando pleiteia uma medi·da como essa, o faz para toda a Federação.
O SR. HORACIO LAFER - Sr. Presidente, é precisamente na juxtaposição de planos diferentes de ação, nessa
concordancia de critérios, que parecem excluir-se, que está
·a famosa dificuldade de ordem pública, até hoje não completamente vencida. A organização institucional dos instru·,mentos de 'govêrno de qualquer povo moderno, no que res;peita aC's interesses econômicos, encontra êsse grave escô-
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lho. Onde deve ter fim a livre ação do individuo e oomeçar-

a do Estado?

O estudo dêsse problema tem cansado muitas inteligências e exaurido muitas energias, fornecendo á literatura
econômica abundantes e engenhosas teorias. Dentre elas,
parece-nos que o grande economista Wagemann, ainda que
objetivando diferentes aspectos da questão, apresenta um
critério uluito ponderavel.
Wagemann divide, os sistemas econômicos, segundo a
sua forma de organização e o' seu grau de intensidade. Para
o estudo, que estamos tentando desenvolver, interessa apenas
a apreciação do segundo critério.
Dêsse ponto de vista, o mundo econômico estará dividido, conforme os dados estatísticos, em:
a) zonas não CDpitalistas;
b) néo-capitalistas:
c) semi-capitalistas;
d) super-capitalistas.
As zonas fuper-capitalistas dispõem de abundante capital e mão de obra; as sl'mi-capitalistas de pouco capital
e muita mão de obra; as néo-capitalistas de pouco capital e
éscassa mão de obra por unidade de superff(~ie e, as não capitalistas, acusam falta absoluta de capital. Focalizemos O'
caso do Brasíl, classificado no néo-capitalismo.
A nossa densidade de população é pequena (46); a existência de capitais insignificantes, a mão de obra apenas necessária.
Pa!'a mostrar a pequena capitalização brasileira, recorremos a duas estatísticas, obtidas em S. Paulo, o Estado maie
rico da União.
A distribuição ali das propriedades agrícolas é a seguinte:
DISTRmUU;ÃO DAS PROPRIEDADES AGRfCOLAS DO ES'!'ADO DE SÃO'
PAULO, PELA I:MPORTANClA DE SUAS ÁRE."S

Propriedades
Até 10 alqueires •.••....••..•••......
Até 25 alqueires •........•...........
Até 50 alqueires .............••.••..
Até 1.00 alqueires
.
. .........•..
Até 250 alqueires
Até 500 alqueires
.
.
Até 1. 000 alqueires
De mais de mil alqueires
.
Frações despresadas • . .....••.....•..

Total
85.287

38.841.
19.714
10.316
6.179
2.077

890
461

Porcentagp.m
52,0 %
23,7 %
12,0 %
6,2 %
3,7 0/01,2 %
0,5 %
0,2
0,5 %

Total • .
,....
163.765
1.00,0 %
Por sua vez, na indústria, encontramos os seguintr
dados:
As 5.390 emprêsas se distribuem dêste modo:
Capital até 50 contos
76 %
Capital até iDO contos
9,5 %
Capital até 500 contos
10 %
Capital até 1. 000 contos
2 %
Capital até 5.000 contos
2 %
Mais de !i.l)OO contos
0.5 %
Para aferirmos os lucres, bastará ver os impostos de'
renda })agos.
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RENDA GLOBAL LíQUIDA

Classe de Renda

Número de
contribuintes

Importancia da
Renda

Até 6:000$000
Até 30:000$000
Até 60:0008000
Até 90:000$000
Até 120:000$000 .....•..
Até 150:000$000
Até 200:0008000
Até 250 :000$000
Até 300:000S000 ..•.....
Até 400:0008000 ....•...
Até 500:000$000
Até 600 :OOOSOOO
Até 700:000$000 ..
Até 800: OOOSOOO
Até 900: 000$000
Até 1.000:000$000
Até 1.500:000$000
Até 2.000:0ooS000 ••....
Até 2.500:0008000
Até 3.000:000$000
Acima de 3.000:000$000

72.221
1.035.926:214$000
35.642
975.485:452$000
7.080
604.497:778$000
2.846
429.574:632$000
1.590
338.283:845$000
994
276.002:8725000
730
240.905:111$000
439
190.964 :221$000
290
157.753:9295000
207
134.860:201$000
117
104.152:075$000
75
84.597 :047$000
49
70.578:3138000
37
62.984 :350$000
29
56.982: 5238000
27
55.223:2{l4$000
23
51.513:0078000
10
35.784:407$000
7
31.011:225$000
4
24.364:878$000
3
21.742:325$000
O panorama econÔmico do Brasil é, pois:

a) pequena propriedade rural e industrial;
li)

pequena densIdade de população;

c) capitais parcos;
d)

renda individual insignificante.

Deante destas reaiid:tdes os IIO!"!'Oli olhos se volvem para
as imensas riquezas inexploradas, I ara os recursos que ja;em inertes, ã espera do homem t do capital afim de se
r: nverterem em fatores de prosperidade econômica.
Estamoll chegados ás conclusõ(:s de:.la ligeira exposição.
elas se apresentam claras. Para os paist's não ou néo-capitalistas, onde o grau de intensidade de c~ploração é pequeno
.JU mínimo, a iniciativa individual precisa ser estimulada e
acorocoada. O Estado deve quedar 110S l1wiles minimos do
seu poder de intervenção.
Para outros povos, situados geograficamenta em zonas
de atividade econômica de int~nsidade maior, é tal vez admis5ível e útil a mlervenção do Estado na socialização c.1c certas 'Illpresas e no intuito de atingir a uma melhor t. mais
justa distrlliUição de riquezas. É caso a estudar-se.
No Brasil, porém, dadas as condil;õe!> já assinaladas, l)
6stado deve ser discreto. comedido, exercendo apenas um"
.tção de solidariedade humana. no ampáro ás classes desfa(orecidas e dentro de um sistema de providônciap. que niio
.t:taquem a iniciativa privada e antes a aproveitab e f1::'sdo..&rem.
Esta deve ser a orientação da nossa ordem econômica
e social. O capital em sua forma genuína, diz Wagemann. s6
se forma pelos remanescentes dos rendimentos da produção.
!'or isso devemos estimular a prod.ução. Mas o trabalho só
se promove pelo acoroçoamento das ambições pessoais e es,sas s6 se realizam em um regime de liberdade econômica.
.que assegure os frutos de uma luta qlle é sempre penosa.
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o 8n. ZOnOASTno GOUVEIA - O capital fie forma pela cx~
plorutüo do braço trabalhador, única e exclusivamente, noreglmfl capitalista.
O 811. CAI\0080 DE MELO NETO - E uma frase de V. Ex.
que, d(! \'elhn, não devia mais ser repetida.
O "R, ZonO,\STRO GOUVEIA - Mas não é o que V. Ex.
cnl'll1n na l,'aculdade de Direito de S. Paulo.
O ~Il, CARDOSO DE :MELO NETO- Viemos aqui para constrUI!' a ol'dcm social e não para fazermos comunismo. V. Ex.
nelO conileguirá mudar as tradições do Brasil, querendo·
ttnl1l1lllanlnr para ra teorías repelidas. (Trocam-se veerner.t~, aparte' entre os Srs, Zoroastro Gouveia e Cardoso deM~l() Neto. O Sr. Presidente fa: soar demoradamente os tímpano•• )

O Sr. Presidente Atenção! Está com a palavra o
Sr. Deputado Horácio Lafer. Peço aos Srs. Deputados que·

auxlllem a Mesa a manter a ordem.
O SR. HORÁCIO LAFER - Sr. Presidente, vou finalizar (,lIla ll('q\ICna exposic;:ão. O meu intuíto foi mostrar como
dcvl'lnoll rellal ver êsse problema.
:> 8n. lJAROOSO DE MELO ~ETI" - V. 1!:~. vem colaborar
e ccmlllrulr c não destruir.
O ~n, ZonoAsTRo GO'(;VEIA - Acácio e Pacheco dariam
(\lIft(' Qllllrl~.

O ~R. HORACIO LAFER - t'r. Presidente, o que deve
prrllldlr. li nossa orientação econômica e social, ainda é o
\'l'lh() r,rl'ceilo de Bcntham, construir um sIstema que asse,m'e u mnlor felicidade, ao maIor numero possíveL ••
O 8R. ACYR MEDEIROS - Enquanto V. Ex. vem colaborarcom o cnpilalísmo, o proletariado morre á fome!
O ~n. HORACIO LAFER - .,. dentro do ma:xlmo de
IlbC'l'rlnc/(' de cada um. (Muito bem. Muito bem. Palmas. O'
urado,. é cumprimentado,)

O Sr, Presidente -

~'em

a

pal~vra

o Sr.

Fernandes-

TÓ\'ol'n.

O Sr. Fernand9~ Távora - Sr. Presidente, Srs. ConstItulmos: nlío ven~o éi. esta tribuna fazer discurso, nem mesmo <'xplnnnçãr;. embora o assuntu que aqui me traz seja.
dn<llll'lcí! q'"' l\ I'.omportam e até a exigem. Limitar-me-el,
apl'nns, u 1\I~f ifir.~~ algumas emendas que ofereço ao anteprojl!lo olllll>nrlo esperar que os ilustres colegas nelas meditem um pouco, pois o assun~o se me afigura de alta re-·
le\'uncln.
Eis. SI'. Presidente, as emendas qU\ julguei oportunoapresenlar á Mesa e ora pass() a ler:
Arl. i.i. Redija-se da seg\>.inte forma:
É da competênci.'l. exclusiva da União legislar sÔbre:
a) imposto de importação;
b) imposto de consumo e produção;
c) direit.os de entrada, estadia e saída de navios no,'I'·
portos nacionais;
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taxa de sêlo federal;
tax::,s de Correios e Telégrafos 6 TelefOnios'
f)
imposto progressivo sobre a renda;
,
(J)
imposto sôbre trnnsferência de fundos para o E'Slrangeiro.
Art. 15. Seja assim redigido:
É da competência exclusiva dos Estados legislar sóbre:
a)
imposto de expOl-tação;
b)
imposto de transmissão de propriedade inter-vivos.
e causa-mortis;
c)
selo estadual;
d) imposto progressivo sõbre a propriedade territorial
ArL 89. De-se-Ihe a seguinte redação:
Compele ao Município legislar sôbre:
a) imposto de !i~enças e permissões, incluídas as sObre veículos;
b)
imposto proporcional sôbre a renda;
c)
imposto predial;
d)
outras tributações que lhe possam ser atribuídas,
$alvo as já mencionadas nos arts. 14 e 15.
ArL 17. Acrescente-se, depois da palavra intermunicipais: - e as taxas adicionais sôbre passagens e fretes de mercadorias, nas estradas de ferro.
Suprima-se o parágrafo único do art. 15. substituindo-o
pelo seguinte:
Art. n. ... Oportunamente a arrecadação de todos os
tributos será feita por funcionários municipais, sob fIscalização do Estado e da União, sendo o total da renda arrecadada equilativamente dividido entre as três unidades administrativas, proporcionalmente aos encargos que lhes forem atribuídos por esta Constituição.
Peço vênia á Assembléia, agora, para ler a justificação
dessa emenda:
""O problema da distribuição das rendas entre a Uni:io.
Estado e Municípios é, a nosso ver, um dos maiores e mais
prementes que temos a resolver.
Sua complexidade decorre, entretanto, do modo pelo qual
tem sido êle encarado; f" a sua perfeita resolução depende
apenas de dades estatísticos positivos e verazes.
Daí o condicionamento de sua solução a uma oportunIdade que, felizmente, não nos parece afastada. A decretação
das taxações entre nós nunca obedeceu a um critério seguro,
mas tão súmente a exigências ocasionais, dando em resultado o caso tI ibutário em que nos encontramos. Disso decorre
a nl::c~ssidade ~I.' que estamos de submeter o nosso cisterna
t,r;butário a u. "la tríplice racionalização:
a) '1uanto a IDcidência das taxas;
b)
quanto ao a,?arelho de sua arrecadação;
c~
qU<'nto a distribuição das r~ndas arrecadadas, entre a Uoão, Estado e Município.
Como fazê-lo? Em linhas gerais, assim podemos traça: . . plano a seguir para a consecução dêsse objetivo:
No que diz respeito á incidência, evitar, quanto possível,
o aumento das tributações indiretas, como os impostos de
consumo e produção, tarifas aduaneiras, etc., que devem
ser critériosamente reguladas; reduzir, já que não é possível
eliminar totalmente, as tribut.ações antieconõmicas, tais como impostos de exportação, impostos interestaduais, intermunicipais. etc., e lançar mão das tributações diretas, com
taxações progressIvas.
d)
e)
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Quanto á arrecadação. unificar o aparelho arrecadador,
dando competência privativa a uma das três entidades Cnião, Estado ou Município, preferentemente a êste último,
para nomear exatores, conceder ás duas outras unidades o
direito de fiscalização e estabelecer o pagampnto dêsses
funcionários mediante pequeno ordenado fixo, e gratificação variável, proporcional á renda arrecadada, nesta incluícias as multas.
..
Relativamente á distribuição das rendas. deveremos, preliminarmente, fazer urna revisão dos encargos da União, Estados e Municípios e, de acôrdo Curo as respectivas responsabiJidades, fixar a perceI1lagem da renda global arrecadada,
que dp.ve cabel' a cada uma dessas entidades. discriminandolhes a ~ompetência para legislar sôbre impostos que lhe sejam atribuídos.
Não s~rá fácil corrigir erros e vícios acumulados no
correr aos ~nos; mas certo estamos que tudo S/3 conseguirá,
desde que não queiramos fazer de uma só vez e abruptamente aquilo que só com precauções pode se!' l'ealizado, sem
transiôrno para II administração pública.
Os imp<,stos antiectmômicos serão gradativamente subs~
titufdos por novas tributações ou pela agravação de algumas
já existentes e a diminuição do imposto de exportaçãO, que
será suavemente obtida, baixando-se anualmente a sua percentagem, até um limite que não prejudique o comércio das
matérias primas nacionais, e que poderia, talvez, ser fixado num maximum de 5 0/'0 aà-valorem. Como sucedaneo
dos impostos acima referidos, devemos ensaiar. prudente;
mente. o imposto territorial. Cabe aquí uma observação. a de
que o imposto de exportação é injustamente acusado de
males que lhe não são ineremes. senão quando em função
do intercambio entre os Estados da Federação. caso em que
determinam, evidentemente, a ruptura da unidade econômica.
nacional.
É. pois, de absoluta necessidade ficar estabelecida, na
Constituição, a perfeita igualdade de imposto sôbre uma
dada mercadoria. em todo o território nacional. A atenua()ão dos impostos indiretos é uma necessidade. pois, recaindo êles sõtre utilidades indispensávei~ á massa consumidora, encarecem. :lndubita....elmente. a vida das classes pobres.
Não precisamos demonstrar a acão nefasta que, nêste sentido, exercem as taxas de consumo e produção. bem como
as tarifas alfandegárias. Sob o pretexto de proteger a indústria nacional. as nossas tarifas aduaneiras se têm elevado a níveis verdadeiramente profbitivos, encarecendo damasiadamcnte o custo da vida no Brasil. com evidente prpjuízo de todos os consumidores. perturbando sensivelmente
o nosso intercambio ('xterno com as represálias dos mercados internacionais contra os nossos produtos de exportação,
na medidas das restrições que fazemos á importação de suas
manufaturas .E tudo isso, é preciso acrescentar. com diminuição visível das rendas aduaneiras. sem compensação correlativa
dos impostos pagos pela indústria protegida. e em de~ri
mento da mesma, que liberta da concorrênCIa estrangeIra,
pelas barreiras alfandegárias, não cura do seu p_rogresso,
organizando racionalmente os métod?s. de pr0!luçao.
Um outro assunto que merece serIa ate~cao de~ta Assembléia é a tributação direta e progreSSIva. Nmguém
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ígn~ra qu~ a tendência moderna e generalizada é a de trans~erl! cada vez m~is os onus! das classes pobres, para os
mdlv~duos ou sOCIedades, CUjas condições financeiras lhes
:per!I'lltem essa sobrecarga, donde a diminuição dos impostos
mdlretos que pesam sObre a massa dos consumidores e
a~mento progressivo das taxações diretas, que oneram os
rl~os. Cumpre. entretanto. não esauecer que a capacldad~
trl~~tária tem limites; e que, se devemos atender á diminUIçao do cnsto da vida pela atenuação dos impostos indiretos, }lãO ~eri~ lícito esmagar, sob /) peso exagerado das tribU~\ioes d.lretas,. aquêles que representam o capital, isto é.
a riqueza Já reahzada. sem a qual não é possível o trabalho
As tributações sôbre a propriedade territorial. 4 rend~
e ás herancas e legados, poderiamos. talvez. juntar uma taxa-progressiva sôbre fundo5l não provenientes do capital estrangeiro, transferidas para o exterior.
A mais perfuntoria aná1i!:~ que se faca da situacã()
política, econômica e social da nação, revela um contraste
flagrante entre o litoral e o interior; e a razão maior desa
disparidade reside na aus~ncia de recursos financeiros dos
municípios que, por isso, se estiolam ou retardam, de modo
lastimavel, o· seu progresso. Na distribuição das fontes da
receita pública, as constituições têm distinguido as que
cumpre á União explorar e aquelas que o Estado pode usufruír. Atribuem elas, aos Estados, a competência de definir a dos municípios, em matéria tributária, o que equivale
conferir a êstes s6mente o que os Estados não podem açambarcar, nos seus orçamentos."
O SR. lUmGINALDO CAVALCANTI - ~ uma dura realidade, porém verdadeira.
O SR. FERNANDO TÁVORA - "E, como é muito pouco o que resta, as municipalidades, mesmú as mais opulentas, ou recorrem ao crédito, o que lhes agrava a situação, ou
se acomodam ao desamparo de vitais interesses dos muníeipes, arrastando uma ,'ida sem conforto e sem esperanças.
Entretanto, o exemplo dos povos concientes e cultos no!
mostra que o progresso das nações s6 é definitivo e seguro
quando irradía dos núclos sociais que as c0!UP?e~ _e, por
isso, lhes atribuem parte preponderante na dlSlrlbUlçao das
rendas nacionais.
Se não é permitido quebrar a relação de dependência
-do município para com o Estado, just.o não é, tamberr., que
a êste se deixe o arbítrio de prescrever, de modo restr;1o,
as fontes da renda municipal, e abandonar a célula mateI' á
sua insuficiência.
Além do reflexo sôbre o progresso geral, essa medida
visa um critério mais equilalivo na distribuicão do produto
·dos impostos, para os quais concorre a totalidade dos habi..
tantos do Estado, o que se verificará de modo inequívoco,
desde que se não adote a errônea teória de avaliar a contri-bUiÇlio de cada um pelo montante da renda de uma dada
circunscr'ição, de modo a pl7.ercer que os tributos pesam
mais sôbre uns que sôbre outros.
Há pouco o relatório do Sr. Ministro da Fazenda aponta a desprop~rção dos onus fiscais distribuidos pelos Esta.dos, per capita.
Estou certo, entretanto, que o ilustre DI'. Osvaldo
Aranha não chegaria á semelhante resultado, se, em face
de· estatísticas mais completas, atendesse á natureza dos im-
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postos que a Fazenda Federal arrecada. Aparecem ali.
por exemplo, como sofrendo maior gravame, o~ habitantes
do Distrito Federal, o que não representa a expressão da
realidade, simplesmente porque os organizadores do quadro
em apreço não atenderam á natureza das taxas cobradas,
nem á situação econômica e industrial desta cidade. Impostos indiretos, como os de importação e o de consumo,
têm aqui, como em outros grande centros industriais e comerciais, as fontes de sua colheita, porque o industrial e o
comerciante as adiantam ao fisco, mas o pagamento real e
efetivo do impC'sto é feito pelo consumidor daqui, como
pelo do mais afastado rincão do Brasil, onde chega a mercadoria. Consequentemente, para justa determinação da
contribuição de cac!a habilante do Brasil, segundo o local
em que exerce a sua aI ividade, preciso se faz excluir do montante das fontes de impostos indiretos a soma correspondente aos produtos daqui expedidos, e, pois, daquêles que
aqui ntío são con.mmidoJ. Só assim o quadro seria a expressão da verdade, e dari[j. resultado bem diverso daquêle ~e
oferece ao público, mudando consideravelmente a aprecw.ção de fatores económicos que certas populações representam e que. ali, parecem amesquinhados.
É o caso de todo o norte: o sul exporta essas mercadorias e produtos em larga escala; os industriais pagam
préviamente o sêlo, o imposto; mas quem realmente, paga
êsse imposto são as populações consumidoras. Figura, entretanto, como na renda dos pontos de onde partiu a mercadoria. É, positivamente, um engodo.
Se entrámos em tais considerações, foi sómente para
demonstrar que se vem agindo com chocante injustiça, na
distribuição das rendas públicas.
Enquanto tudo se faz por certas regiões já aparêlhadas,
para, com elementos econõmicos próprios prosseguirem no
desenvolvimento de suas riquezas, a outras nada se concede.
nem mesmo o direito de subsistir condignamente.
As municipalidades brasileiras experimentam a desnutrição financeira; ráras conseguem progredir, lançando mão
do crédito que as sacrifica, a maior parte estaciona e não
ráras definham.
Entretanto, como acima ficou dito, jámais poderá
progredir a nação, enquanto não fôr assegurada a prosperidade de todas as suas part~'s, amparando-as com os recursos
de que careeem e que não podem derivar das fontes de rendas propriamente locais deficientes que são, na maioria de
tais circunscrições políticas.
Não devemos esperar que a marcha do progresso nacional, em qualquer de suas modalidades - econômico, intelectual ou cívico - derive da onda que, tarda e lenta, se
projeta do litoral. É indispensável facultar a vida na civilização ás populações do interior, não com a esmola que se
lhes atira, quando até a nós chegam seus gritos de dôr, na
hora sinistra das calamiddaes, mas fornecendo-lhes recursos
permanentes que as administrações locais, únicas a conhecerem, com segurança, as respectivas necessidades, apliquem
com persistência, na realização de benefícios ao povo, dando-lhe a certeza de que não foi relegado ao esquecimento.
Medida única para o fim colimado é a que propomos: de
uma percentagem razoável, sõbre o total das rendas nacionais, em favor do município, tornando-se, no pacto fundamental, que se está elaborando, imperativa essa disposição.
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para que ela não resulte completamente inócua, como acontecia aos saldos das províncias, em relação ao Tesouro Nacional, no tempo do Império. Nem se deve cogitar de atribuí-la ás contribuições estaduais, quando mais não fôsse,
pela igualdade que deve ser observada.
Ainda um outro aspécto do assunto deve ser lembrado.
Trata-se da possibilidade de maior receita, dadas as fontes
atuais de sua proveniência nos município!>. Atualmente,
todas as imposições municipais incidem sObre a propriedade imóvel, quando transmitida ou locada, e nas licenças
para o exercício de indústrias e profissões, e bem pouco·
mais. Se nos municípios em que se encontram grandes centros urbanos, dessas tributações se obtêm somas vultosas,
ainda assim, elas não chegam para atender a todos os encargos locais.
Aquí mesmo, no Distrito Federal, cuja renda municipal
excede a de muitos Estados da rederaçiio, dita renda não
cobriria as despesas necessárias mesmo excluindo o custeio
da formidável dívida consolidada, se a União, cessionária do
impos[o de indústrias e profissões, n50 dispendesse, como
dispende, muitas dezenas de milhares de contos de réis, com·
serviços de carátel.' absolutamente local.
Incomparavelmente mais difícil é a situação dos municípios rurais, onde aqueles tributos são representados por
somas ins;gnific:mtes que, em alguns. m&l permite pagar
ao funcionalismo e conservar os próprios municipais."
Todos os Senhores, que me ouvem, sabem muito bem
disso: principalmente no Xorte, e aqui no Sul, se não temos
grande número de Municípios nessas condições, é mercê dos·
empréstimos que fazem, continuadamente, nos Estados, ficando encalacrados uns e outros.
"Contempladas as coIÍlUnas com as somas proporcionais
aos seus habitantes. os poderes locais ficarão habilitados a
atender, mediante vigilancia do Estado, ao conjunto de benefícios necessários ao desenvolvimento das suas riquezas,
como sejam a construcão de estradas vicinais, a instrução
primária e profissional, higiêne. saneamento, etc.; criando-se, assim, núcleos de verdadeiro progl'esso, cuja produção redundará fatalmente em maiores proventos, para o
erário público.
Deixarão, destarte, os municípios o regime retrógado
e deplorável das prestações mínimas de serviço, para ingressar no campo das conlribui~ões yolnntárias, tornandose' a fonte certa e inesg.>tável da verdadeira economia nacional. Em conclusão: não poderemos esperar maior desenvolvimemo econômico do Brasil, enquanto não dermos ao
Município aquflo a que êle tem incontestável direito. E,
para que se não pense que estamos a pregar teorias inexequíveis, seja-nos permitido acrescentar alguns dados estatísticos, que, confirmando o nosso ponto de vista, no terreno·
da prática administrativa, nos eximem de maiores esclarecimentos. Na Alemanha (Prúsisa) somente, as necessidades financeiras das cidades, no exercício de 1895, ascenderam a 238.600.000 marcos. e em 1889, apenas quatro·
anos depois, atingiam a 337.500.000 marcos, ou 42% a
mais. Os gastos de todos os municípios prussianos, que
foram, em 1884, de 385.000.000 chegam, em 1907, a
1. 425 .340 .000 marcos, computadas somente as cidades e
municípios rurais de mais de 10.000 habitantes. Na FrançRr
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-os gastos mUnIcIpais obedecem á seguinte progressão, ex'pressa em milhões de francos: em 1813, 23 milhões; 1869,
'168 milhões, e em 1912, 393 milhões. Nesses dois paízes, os
municípios participam da renda dos estados ou circunscri,ções equivalentes."
O SI' _ Presidente - Peço licença para lembrar ao nobre
orador que está. terminada a hora do Expediente.
O Sr.. FERNANDES TAVORA - Nesse caso, Sr. Presidente, solicito a V. Ex. se digne conceder-me a palavra
para expl icacão pessoal, afim de concluír minhas considerações. (Muito bem; muito bem.)
O SI' _ Presidente - Está. finda a hora destinada ao ex;J>ediente.
Vai-se passar á ordem do dia.
ORDEM DO DIA

O Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de Tra'balho de Comissão, dou a palavra ao Sr. Fernandes Távora,
para uma explicação pessoal.
O Sr. Fernnades Távora (Para explicação pessoal)
-- Continuo, Sr. Presidente, a leitura da justificação:
"l"a Inglaterra, onde o auxílio do Govêrno Geral aos
municipios não é regular, por ser facultativo, os subsídios
'que, em 1880, representaram 3.400.000 libras, elevaram-se,
,em 1905, a 23.310.000 libras.
Se observarmos o que se passa nos Estados Unidos da
América do Norte, verificaremos o seguinte:
Em 1890, enquanto a União arrecadava 42,7 % da renda
:global do físco, e os Estados apenas 11 %, ás municipalidades
era reservada a quóta de 46,3 0/'0. E que essa proporção se
tem mantido, demonstra-o insofismavelmente o quadro do
-exercício financeiro de 1930, onde a União figura com uma
arrecadação de 33,8 % da renda global, os Estados com
17,3 % e os municípios, com 48,9 %.
O corolário que logicamente decorre de tais cifras é que.
,em todos êsses países, representantes legítimos da democracia e da ciVIlização, o município é tratado com o máximo
carinho, porque todos compreendem que nele germina e dêle
,se irradie. a verdadeira e sólida grandeza das nações. Aos
idólatras de predomínio esmagador do Estado, repet!rei estas palavras do major Juarez Távora quando, sôbre o assunto, se dirigiu á "Comissão de Estudos Econômicos dos
Estados e :\1unicípios": "O Estado, que entre nós nada era.
,em 1830, se nos apresenta hoje, um século depois, como um
membro financeiramente hlpertrofiado. dentro do organismo
nacional, disputando á União até o direito de soberartia e
,arrebatando ao município os próprios meios de subsistência
'material.
Seu papel se pode equiparar aqui, ao de certos intermediários gananciosos em comércio, que expolfam, ao mesmo
tempo, em beneficio próprio, o produtor e o consumidor ...
Enquanto nos Estados Unidos, essa entidade - que era
praticamente soberana, antes de entrar para a União Federal,
-se contenta, hoje, com 17 % da renda global do fisco, deixando
razoavelmente, á União, que tem os encargos gerais da defesa
'Comum, e aos municípios, que são· os órgãos legítimos do
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desenvolvimento local, mais de 50 % dos recursos orçamen-·
tários, entre nós, algumas das humildes províncias, transformadas, em 1891, em Estados Federados, já absorvem cerca
de 50 % de todas as rendas fiscais e talvez ainda se consi-·
derem espoliados, por que não as monopolizam, expulsando,
,
de vez, de sua partilha, a União e os Municípios!
Demos ao município maior capacidade financeira e pas-·
semos para êle as tribuições e responsabilidades ql!e se 1em
arrogado o Estado, e para cujo desempenho tem dado, neste
meio século de vida republicana, cabais provas de incapacidade. Reduzamos o Estado, ên1re nós, áquilo que êle parece
ser, sensatamente, nos Estados Unidos - um 6rgão adminís-·
t1'ati1io inlennediario e barato. entre a Uniáo snberaua e o
município autônomo, com a finalidade precípua de adaptar as
leis gerais emanadas daquela, ás peculiaridades locais dêste.

r..ealizemos de fato, a descentralização administrativa,
que o Estado tanto reclama da união, quanto absoI"ve do município, transferindo a liste tudo que se tem feito de modo.
in~ficiel1te e caro, sob a tutela daquele, Só assim proporcionaremos aos que produzem e p:-gam impostos a oportunidade de receberem. eqll ítativamente, do poder público. alguma compensação ás exações do físco, e livraremos o Brasil dos pruridos de secesl'ionismo, com que já o anda ameaçando a hipertrofia dos Estados".
Dir-se-á que isso é uma nova revolução.
É de fato; e não apenas uma revolução, senão a maior
de todas; porque. sem essa medida fundamental, nada teremos feito; sem significacão ficará a lula pelas armas, baldados sérão todos os nossos ~sforços; inuteis é ineficazes todos os disposiUvos jurídicos com que adornarmos a futura'
Constituição, pois as nações não vivem e progridem sob o
influxo de fórmulas mais ou menos idealisticas ou fanlasticas, porém firmadas nos princípios imutáveis que norteam
e asseguram a evolueão normal dos povos. entre os quais'
avulta, como primu7n movens, o de sua realidade econômica;
É essa realidade que a nossa emeeda visa criar no Brasil".
Era o que Unha a dizer. (Muito bem. Palmas. O orador foi
cumprimentado. )

O Sr. Presidente vantar a sessão ...

4
Nada mais havendo a tratar, vou le-

o Sr. Acúrcio Tôrres pessoal.

Peço a palavra para explicação'

O Sr. Presidents - Tem a palavra o nobre Deputado.
(Para explicaçáo pessoal)
O Sr. Acúrcio Tôrres
SI'. Presidenle, logo apÓs a instalação desta Assembléia, tive·
oportunidade de oferecer ao exame dos S1's. Deputados
uma indicacão em que, ao mesmo tempo que alvitrava estabelecessemos a anistia ampla irrestrita, lembrava a necessidade da suspensão integral da ct>nSUl'a feita aos jornais.
Essa indicação, colocada por V. Ex., SI'. Presidente, no
ponto de vista estritamente regimental, não teve andamento,
por se haver ent.endido que, a esta Assembléia, era defeso
trataI" de quaisquer ontros assuntos que não os relativos
á votação do Código Polftico do Brasil, ao conhecimento
dos ntos do Chefe do Governo e á eleição do Presidente àa
República, se a nossa Constituição estabelecer essa eleição-,
pela Assembléia.

-

334-

Depois da instalação da Constituinte, pela primeira vez,
.agora, os agf\ntes do honrado Sr. Ministro da Justiça aplicaram a um jornal desla Capital, á guisa de censura, a pe~a
de suspensão da publicidade, detendo-se até, segundo se
noticia, () respeclivo dirétor, Sabe V. Ex., Sr. Presidente,
e o salJe bem, sabem os Srs. Deputados, sabem todos, que
o Governo, no exercício de suas funções discricionárias se
arrogou o controle na divulgacão de tudo quanto po:;sa, a
seu vêr, trazer intranquilidade á opinião pública.
O Sn. HENRIQüE DODSWORTH - No exercício dêsse controle, o Governo tem moslradú, aliás, pel'feitu incapacidade.
O SR. ACúRCIO TôRRES Mais do que isso. Age
com dois pesos e duas medidas nesse controle; pois, ao mesmo tempo em que se suspende a publicação de um jornal,
que estampou notícia verdadeira, hoje confirmada em nota
da Secretaria do Govêrno, qual a de haver pedido demissão
. de l\linistro da Fazenda, o Sr. Oswaldo Aranha, e de ter
S. Ex. dirigido ao nobre leader radical de minha bancada,
Sr. João Guimarães. uma carta depondo nas mãos dos
leaders das diversas bancadas as snas funl;ões de coordenador, se deixem divulgar discursos que, graças á radiodifusão, são conhecidos pelo Brasil afora, orações que reputo
muito mais perigosas á tranquilidade da família brasileira,
do que mesmo a notícia da demissão do Ministro da Fazenda ou de ter êsse mesmo titular deixado as funções de
leader.
Que publicou a A J\·açã.o, l) jornal coutl'a o qual se ap11cou pena tão severa? Apenas, como dissemos, que o SI".
Oswaldo Aranha havia pedido demissão do cargo de Minis..
tI"O da Fazenda, e deixado, em consequência, as funções de
coordenador da maiória desta Assembléia.
O Sn. HE:.-;nIQuE DODS'....ORTH - Mas deixou, de falo?
O SR. ACÚRCIO TôRRES - Não deixou; informo-o a
V. Ex., sem ter, para tanto, autol'idade política nem 1)1'0curação dos meus colegas. Não deixou, porque, segundo nota
ontem fornecida á imprensa. o Sr. Getúlio Vargas afil'mára
não poder o Govêrno Provisório pl'iytl.r-se da colaboracão
. do honrado SI', Oswaldo Aranha.
Sendo a;:sim. havendo, a meu Yêr, a instituição da ceu··
sura, e, além do mais, il'l"egnlar; huyendo, assim, Cf'n~I1l'a
para alguns atos e não p:11'a oul!'o~; sentlo eu um balalhador sincero em prol da Inais ampla libel'dnde de pensam(:nlo
no Brasil, libci/lade que pI'ccil'u ser manifestada por lodos
os m~ios e por todos os modos, lilll.'rdaJe que queremos que não é licenciosidade, pois não desejamos coisa que com
licenciol'idade se parct;a pal'a que todos possam colaboraI', dt, todas as fÓI'mas imaginnveis, com a int.eligência,
na elaborac;ão do nosso Corligo Polít:co; sendo assim. ~t·.
Presidenle, e<:labelecida n Cf'nsura e - o que é mais grave - feita pOI" maneiras diferentes, como disse. formulo á
Assembl(;ia um requerimenlo. afim de que o SI'. Ministro
·da Justica, inaugurando-se o dis!1Osiliyo regimental que nos
autoriza a convidá-lo a vil' dar explica<;ões á Nação, compareça a esla AssembhHa, para dizel' dos métodos adotados
pelo Governo no exercício dessa ind~bita e irritante fiscalização do pen"amenlo, (Muito bem; muito bem.) Queremos,
.Sr. Presidente. viver em regimen verdadeiramente de publi~idade de todos os atos, dôa êle a quem doer, fira a quem
ferir, desagrade a quem desagradar;. precisamos mostrar
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que não estamos aquí apenas fingindo que legislamos; que
estamos trabal hando para o Brasil e pelo Brasil; que não
nos deixamos coagir', porque, no Brasil, não há um homem
público capaz de se d~ixur coagir, parta a coação de quem
partir; não nos iludamos a nós mesmos e pugnemos pelos
interesses da Pátria. qllf~ nüo póde viver senão com as franquias conquistadas rm ·W anos de República.
Entrego, SI'. Pr'P5idrmte, á Assembléia o meu requerimento. Sei que V. Ex. não podeI'á submetê-lo, hoje, á deliberação da Casa. Peco, entI'~Lunto, que o faça na próxima
sessão.
A Assembléia que resolva, que decida. que de ao meu
requeI'imento o desUno que bem lhe aprouvér.
Quero, porém, SI' . Presidente, que aquí fique, mais
uma vez, a r.1inha palavra de protesto contra a censul."a á
imprensa~ É nerc:,:-:íI'ÍO, todavia, que nesta hora grave, sombria e de grandes apreensões para a República, vura o B:'a8il, e, quiçá mesmo. para a nossa própl'ia existência como
Constituinte em aceito. todos posc;am colaborar, todos ])1):';sam trabahar pelo bem e pelo socego do país, e rwla ",";;urança das inslil uições, trabalho c colaboração que cumpI"l~
sejam dados sem quaisquer peias ou entraves ao pr'il:':J.mento, por qualquer fórma manifestado. (Muito bem; muito
bem. PallllflS. O orador é cumprimentado.j

o Sr. Presidente - O Regimento aprovado por esta Assembléia estabelece que, a hora oportuna para a votação de
..equerimentos, é a do Expediente; de modo que, o apresentado pelo nobre Deputado, se estivesse em condições de ser
aceito, só poderia se:" ....otado no expediente da próxima
sessão.
A mim, entrelanto. parece que, vigorante o Regimento
apro....ndo pela Cusa, nüo poderei receber o requerimento do
nobre Deputado, nos têrmos em que se encontra formulado.
Vou ler o artigo que devo invocar, no caso. Diz o art. 56
do Regimento:
"Votadn a Constituição. a Assembléia Constituinte,
desde que assim o requeira um qllnl'to dos seU5 membros. tem o direito, por inter!l1édio do seu Presidente,
de pedir o comparecimento, ás ses5ões. dos Ministros
de Estado. para àar, sôbre assuntos de suas pastas,
as explicações que desejarem."
Vigorando êste dispositivo regimental a mim, Presidente. o que cabe, é ser o Regimento explicando - estar impossibilitado de receõer o requerimento do nobre Deputado,
~al"o se S. Ex. o modificar, para o efeito de transformá-lo
em um pedido de informações ao Sr. Ministro da JustÍl;a,
Sôhre o lnodo por que está exercendo a censura.
É a observação que. embora com pezar, me cumpre
fazer. deante da iniciativa que acaba de ter o nobre representante do Estado do Rio.

5

o Sr. Teotônio Monteiro de Barros - Peço a palanu.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Teotônio Monteiro de Barros, para explicação pessoal.
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o Sr. Teotônio Monteiro de Barros

(Para e:.cplicaç!ío

Sr. Presidente, Senhores Deputados, traz-me
á tribuna a necessidade de explicar á Casa uma atitude pessoal minha e da bancada a que tenho a honra de pertencer que é a do Estado de São Paulo - não havendo, até êste momento, requerido o voto de pezar, que ora submeto á consideração dos Srs. Deputados, pelo falecimento de três grandes
brasileiros nascidos naquele Estado e que peslustraram êste
recinto, dando ao mesmo o brilho e a grandiosidade de suas
Intel igências, colaborando com a eficiência de sua fôrca
construtora para o progresSO e engranáecimento da naçã(}
brasileira.
São êles: AntÔnio Dino da Costa Bueno, José Cardoso de
Almeida e Alvaro de Carvalho.
Se, até hoje, êsse voto não foi submetido á apreciação dos
Srs. Deputados, é que, á bancada paulista, tinha parecido que
a Assembléia devêsse deliberar, sôbre tal assunto, relativamente apenas aos seus próprios membros.
Eis que, entretanto, mais de um voto nesse sentido aquí
se tem suscitado e o falo justifica que venhamos, nós, os de
São Paulo, pedir tmi11Jém a esta Casa que manifeste o seu
sentimento de pezar pelo desaparecimento daquelas três
grandes figuras, que lnnto brilho, tanta magnitude, imprimiram aos debates das assembléias brasileiras.
Antônio Dino da Costa Bueno foi parlamentar dos maiores; leader da maioria no govêrno Campos Sales; Senador estadual, tomou parte sempre nas revisões decenais da Constituição do Estado de São Paulo, fazendo, nesse terreno. tr'abalho verdadeiramente notável de inteligência e de cultura;
admiuistrador, serviu como secretário de Estado e substituiu
Carlos de Campos, por' ocasião de sua morte, até a realização
do pleito que indicou o sucessor definitivo daquele malogrado
presidente.
Teve o nome lembraào para candidato de conciliação,
na última sucessão presidenCIal.
Recusou. Senhores, a Campos Sales a aceitação do posto
de Ministro da Justiça, como sucessor de Epitácio Pessõa,
~sse é. aliás, um característico do temperamento de Antônio
Dino da Costa Bueno. Era êle um grande homem público,
cheio de virtmles, cheio de qualidades, cheio de talento, que
timbrava, sistematicamente, na recusa dos postos e das posicões de govêl'no. Civilista dos mais ilustres, como membro
do Congresso Fede:-al, fez parte da Comissão dos 21 que
trabalhou sôore o Código Civil. tendo tido ocasião de elaborar admir'ável parecer a respeito do projeto Coelho Rodrigues.
Na individualidade de AntÔnio Dino da Costa Bueno,
uma coisa :,empre SP. fel], marcante: sua velha aspira.;ão a
professar o direito. E êsse desejo, Senhores, teve êle a ventura de realizar. depois de brilhante e magnífico concurso
na nossa tradicional Faculdade de Direito de São Paulo.
Feito catedrático. veill êle a atingir, dentro daquela casa,
a posiçüo culminante de seu dil'el OI'.
Dois trac;.os, finalmente, ultimam essa personalidade que
eu desC1~ho aos olhos desta Assembléia, cheio de respeito
e de saudade, a largas pinceladas.
Antônio Dino da CosIa Bueno era. um modêlo na sua
vida íntima e privada. Cheio de virtudes, praticava, assídua
e frequl"ntemente, de modo inteligente e amplo, essa caridade bem compreendida que dissemina o bálsamo com que
se hão de mitigar as dôres de nossos semelhantes que so--

pessoal) -
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frem. Ao morrer, Senhores, eis que se encontra, entre os
objétos de seu uso, um pequeno escrínio guardado com o
maior dos cuidados, dentro do qual se encerravam, lado a
lado, a bandeira brasileira e o estandarte da Faculdade de
Direito de São Paulo, escrínio êsse que, aberto, continha a
indicação de que aquelas bandeiras deviam ser depositadas
sObre seu corpo, no momento da inhumação.
José Cardoso de Almeida foi propagandista da República, companheiro de Glicério e de Bernardino de Campos.
Deputado estadual e federal, leader paulista e da maioria
na Camara dos Deputados federais e membro da Comissão
de Finanças, na qual teve ensejo de elaborar os mais valiósos pareceres sObre finanças e direito orçamentário.
O SR. GUARACY SILVEIRA - V. Ex. me permita, com
todo o respeito, um acréscimo: Foi êle o nobre defensor da
liberdade de conciência, contra as emendas religiosas de ensino facultati''lo, nesta Casa, na reforma da Constituição, em
1926. Acrescento isso como gratidão.
O SR. TEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - Obrigado a V. Ex.
Secretário de Bernardino de Campos, o foi também de
Tibyricá e Altino Arantes, realizando reformas administrativas do mais largo alcance. Presidente do Banco do Brasil,
era, o saudoso morto, autoridade em assuntos bancários e no
ramo do Direito que preside e delimita as normas relativas
aos seguros.
Alvaro de Carvalho, finalmente, Senhores, era, como /)S
dois outros, formado pela velha Faculdade de Direito de
São Paulo. Leader da bancada paulista e da maioria nesta
Casa, foi Deputado e Senado;;, federal. Foi secretário de
Campos Sales, tendo iniciado a sua vida pública com Bernardino de Campos, Campos Sales e Glicério. Dando provas
de alto espírito de lealdade e sobranceria, Álvaro de Carvalho acompanhou, leal e sinceramente, Glicério no seu
ostracismo, quando do rompimento do P. R. F., com o
saudoso e glorioso Prudente de Morais. Entrou com Glicério na formação do Partido Republicano Paulista e na organização do primeiro govêrno civil da República. Mas, na
pessoa de Álvaro de Carvalho, o que sobrelevava, como traco característico, era a maneira como êle sabia exercer a
sua função de leader. Compreendia-a de uma forma toda
particular e pessoal, estilizando-a a seu modo. De tal forma
sabia exercê-Ia e dignificá-la, que a sua figura avulta dentro dos fastos republicanos como uma das maiores entre os
condutores de homens que tem visto o Brasil.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Posso dar o meu testemunho de que, tanto Alvaro de Carvalho, como Cardoso
de Almeida, foram dois leaders de grande autoridade pessoal e de elevada competência.
O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - O que ressalta é a sua
grande elegancia moral como cidadão e como político.
.
O SR. TEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - Muito
agradecido aos ilustres Deputados.
.
Finalmente, Sr. Presidente, quando, nos dias de f 932,
Álvaro de Carvalho teve notícia de que o seu Estado ·nata1'
se empenhava naquela luta gloriosa, gigantesca e her<lúlea~
pelo restabelecimento da lei, foi êle solidário
os'...
de ;,.,..
sua 1
terra.
. . com
. 'I,,·,
'VOLUME

11

21
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:Exilado e sofredor por tal atitude, Álvaro dê Carvalho
a morrer' no extrangeiro; mas, a generosidade dos seU5
sep.timentos não o levou a dizer, como o velho e glorioso
Scipião: "Ingrata patl'ia, non possidebis ossa mea".
I Não; Álvaro de Carvalho voltou; está enlre nós a sua
m~mória. Conservamu-Io na nossa saudade, como estímulo
para o cumprimento do nosso dever legislativo de agóra.
Para êsses três mortos ilustres da terra paulista, e mais
d~ que dela, da terra brasileira, eu peço a V. Ex., Sr. Presi1ôente, que submeta, na primeira sessão desta Assembléia,
e~: tempo habil, ao conhecimento e deliberação da Casa, o
11n<:amcnto na ata dos nossos trabalhos de um voto de prof ndo pezar pelo falecimento dessas três figuras.
. : E, se até agora, falei por mim e pela minha bancada,
s~ja-me permitido, Sr. Presidente, que, antes de sair desta
tribuna, fale por rnim~ porque já agora a tanto não se est~nde a autorizacãú que tenho, evocando para render um
preito da minha saudade, como homenagem de um volunt~io constitucionalista, todas essas figuras que tombaI)am no campo da luta e a elas, num vôo rápido de senti%pento, prestar pessoalmente, minha solidariedade e respeito.
O SR. MORAIS ANDRADE - Todos nós somos solidários.
O SR. ABREU SODRÉ - Somos todos solidários nessa
~ande e justa homenagem aos nossos mortos na revolução
~onstilucionalista.
I : O SR. TEOTON'Il1 MONTEIRO DE BARROS - Solidário já
agora com o sentimento da minha bancada, certo de que êste é o
ljUgar muito próprio de render-lhes esta homenagem, - que era
minha, pessoal e agora de minha bancada, - porque o seu
~Ílgue foi vertido para a conquista desta realização de agora,
I?eço tambem Sr. Presidente, a V. Ex. que submeta a
roto, em tempo habil, o meu requerimento relativo, repito,
~ três figuras parlamentares já aludidas, porque os demais
~ão perlustraram esta Casa, espero que esta nobre -e leal As~embléia, acompanhe,
a n6s, representantes de S. Paulo,
;nesse sentimento de pezar, concedendo o voto requerido .
ve~o

I:

• j(Muito bem. Muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)

Comparecem mais os Srs.:

~

Álvaro Maia, Cunha Melo, Mário Chermont, Leandro Pi-

heiro, Carlos Reis, Leão Sampaio, Silva Leal, Jeova MoL!l,

José de Borba, Ferreira de Souza, Pereira Lira, Veloso Borges.' Barreto Campelo, João Alberto, Souto Filho, Luiz Cedro,
Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, Alde Sampaio, Humberto
Moura, Clemente Mariani, Arlindo Leoni, Edgar Sanches,
Átila Amaral, Gileno Amado, Paulo 'Filho, Carlos Lindenberg,
Rui Santiago, Olegário Mariano, Nilo de Alvarenga, CésarTinoco, Fernando Magalhães, José Eduardo, Fábio Sodré, Cal'doso de Melo. Bias Fortes, José Braz, Martns Soares, P~drl)
Aleixo, Negrão de Lima, Delfim Moreira, José Alkmim, Raul
i:)á, João Penido, João Beraldo, Valdomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite, Plínio Correia de Oliveira,
José Carlos, Morais Andrade, Zoroastro Gouveia, Henrique
Bayma, Cinr.inato Braga, Carlota Queiroz, Abreu Sodré, Nero
de Macedo, Francisco Vilanova, Cunha Vasconcelos, Acir Medeiros, Armando' La~Tdner,Mflton Carvalho, João Pinheiro,
Euvando Lodi, 01i~ira Passos, Gastão de Brito, Oliveira
.
Castro, Morais Paiva, Nogueira' Penido. (69).
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Deixam de comparecer os Srs.:
Alberto Roselli, Solano da Cunha, Antônio Machado, Augusto Leite, Prisco Paraiso, Aloisio Filho, Fernando de Abreu.
Miguel Couto, Pereira Carneiro, Alípio Costallat, Oscar
Weinschenck, Melo Franco, Adélio Maciel, Pandiá Calógera5,
Simão da Cunha, Daniel de Carvalho, Ribeiro Jenqueira,
Aleixo Paraguassú, Benedito Valadares, Celso Machado, Campos do Amaral, Morais Leme, João Vilasboas, Maurício Cardoso, Valter James Gosling, Pedro Rache. (2G).
O Sr. Presidente - Vou levantar a sessão, designando
para segunda-feira, 18 do corrente, a seguinte
ORDEM DO DIA

Discussão única do projeto de resolul;ão n. 3, de 1933,
criando Comissões Técnicas Assessoras da Comissão de Con2tituição; com parecer da Comissão de Pol!cia.
Está sôbre a Mesa, pelo prazo de 20 dias, para receber
emendas de 1" discussão, o projeta de Constituição (19· dia).
Vêm á Mesa as emendas den. 238 a 298.
Levanta-se a sessão ás 15 horas e 50 minutos.

28a Sessão, em 18 de Dezembro de 1933
Presidência dos Srs. Antonio Carlos, Presidente, e Cristóvão
Barcelos. 2· Vice-l'residente

1
A's 14 horas, comparecem os Srs.:
Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão BarcelfJs,
Tomaz Lôbo, Fernanáes Távora, Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Mário Caiado, Cunha Melo, Luiz Tirelli, Alfredo
da Mata, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Joaquim Magalhães, Lino Machado, Magalhães de l..~lmeida, Costa Fernandes, Adolfo Soares, Rodrigues Moreira, Godofredo Viana,
Luiz Sucupira, Xavier de Oliveira, SIlva Leal, Pontes Vieira,
José de Borba, Kerginaldo Cavalcanti, Herectiano Zenaide,
Agamenon Magalhães, Arruda Falcão, Mário Domingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, Simões
Barbosa, Humberto Moura, Os6rio Borba,G6es Monteiro, Valente de Lima, lziàro Vasconcellos, Sampaio Costa, Guedes
Nogueira, Leandro Maciel, Augusto Leite, Rodrigues Dória,
Deodato Maia, J. J. Seabra, Marques dos Reis, Magalhães
Neto, Artur Neiva, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas,
Leôncio Galrão, Homero Pires, Francisco Rocha, Arnold
Silva, Lauro Passos, Carlos Lindenberg, Jones Rocha, Henrique Dodsworth, Rui Santiago, Amaral Peixoto, Sampaio Correia, Pereira Carneiro, Leitão da Cunha, Olegário Mariano,'
João Guimarães, Prado KeIIY, Raul Fernandes, Acúreio Torres, Fernando Magalhães, Gwyer de Azevedo, Cardos C' de
Melo, Soares Filho, Buarque Nazareth, Lengruber Filho, Bia:;
Fortes, José Braz, Martins Soares, Pedro Aleixo, Augusto àe
Lima, Gabriel Passos, Augusto Viégas, Mata -Machado, Delfim Moreira, José Alkmim. Odilon BI'aga, Vieira Marques,
Clemente Medrado Raul .Sá, Furtado de Menezes, Cristiano
Machado, Policarpo Viotti, Levindo Coelho, Licurgo Leite,
Celso Machado, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, Alcantara Machado, Teotonio Monteiro de Barros, Rodrigues Alves, Barros Penteado, Mário WbateIIy, Vergueiro César, Hip6lito do Rêgo, GuaracíSilveira, José Ulpiano, Carlota Queiroz, Almeida Camargo, Lacerda Werneck, Domingos Velasco,
José Honorato, Generoso Ponce, João Vilasboas, Alfreáo Pa8heco, -Carlos Maximiliano, Anes Dias. Frederico WolfenbuteU, João Simplíeio, Renato Barbosa, Demétrio Xavier, Vitor
Russomano, Ascanio Tubino, Fanfa Ribas, Argemiro Dornele:;, Assiz Brasil, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Acir Med-airos, Fererira Neto, Gilbert Gabeira, Vasco Toledo, Valdemar Reikdal, Francisco Moura, AntOnio Penaforte, João
ViMca, Alberto Surek, tEwald Possolo, Guilherme Plaster,
Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Mário Manhães, Ricardo Machado, Valter Gosling, Augusto Corsino.
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Mário Ramos, Pacheco e Silva, Gastão de Brito, Teixeira
Leite, Pedro Rache, Oliveira Castro, Pinheiro Lima e Abelardo Marinho (152).
O Sr. Presidente A lista de presença acusa o comparecimento de 152 Srs. Deputados.
Está aberta a sessão.
Comparece o Sr. Ministro Juarez Távora.
O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário), procede á leitura
da ata da sessão antecedente, a qual é posta em discussão.
O Sr. Soares Filho - Peço a palavra sÔbre a ata.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr ~ Deputado Soares

Filho.

O Sr. Soares Filho (S6bre a ata) - Sr. Presidente, na.
ata publicada no Diário da Assembléia Nacional de honlem,
se declara ser hoje o 19° dia para recebimento de emendas
ao anteprojeto. Entretanto, examinando a coleção do mesmo
Diário se verifica que o dia 2 do corrente, sábado, foi considerado o 3° dia para o recebimento das emendas e segunda
feira. dia 4, o 4° dia.
Ora, se, nessa publicação, oficialmente feita. não foi
computado o domingo, razoável e lógico também será que
se não contem os domingos subsequentes.
Adotado êsse critério, o prazo ficará acrescido de dois
dias: os domingos :10 e 17 deste mês.
.
Umavez que o domingo, 3, foi descontado, êsse desconto
induziu a certeza de que os demais o seriam, igualmente.
Aliás, é regra de processo que os domingos não são descontados, quando não se trata de dar provas, e,' regra contrária,
qú.ando se trata de provas. A apresentação de emendas, por
analogia, póde ser interpretada como apresentação de provas.
Assim, repitIJ, os domingos, a que me referi, devem ser
descontados.
Era a observação que tinha a fazer. (Muito bem.)

O Sr. Presidente - Não 'sendo o Regimento expresso sObre a matéria; concedida certa liberdade ao Presidente para
sua interpretação, eu me oriento na que é sugerida pelo
nobre Deputado, isto é, no decurso dos 20 dias não serão
contados 05 domingos, â'e modo que haverá mais dois dias
para apresentação de emendas ao anteprojeto de Constituição.
,
Em seguida, é aprovada a ata da sessão antecedente.

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

2
O Sr. Pontes Vieira ~ Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.
O Sr. Pontes Vieira (Pela ordem) - Sr; Presidente, afim
de que constem· na ata dos nossoS' trabalhos de hoje, desejo
fazer dois requerimentos á Mesa: o primeiro, no sentido de
que se faça transcrever, nos Anais da Assembléia, notável

-

343-

trabalho do Dl'. AlciJes Bezerra, intilulado "As Sêcas na
Futura Constituição".
Assim fazendo, endereço-o, sobretudo, com vistas á ComissárJ dos 2ô, para que sirva de fundamento e justificação
á emenda que tive a honra de apresentar, com a bancada cearense e mais alguns Srs. Deputados do Nordéste, ao anteprojeto cOllstitucional.
O Sr. Presidente - Eu me permito observar ao nobre
Deputado, que S. Ex. não está falando kpel a ordem". Está
fundamentando um requerimento, o que só pode ser feito
na hora do expediente.
O SR. PONTES VIEIRA - Estou requerendo ...
O Sr. Presidente - V. Ex. póde justificar o requerimento por escrito.
O SR. POXTES VIEIRA - V. Ex. me permite objetar
que. se me inscrevesse para falar na hora do expediente, não
teria oportunidade, certamf::nte, de fundamental' o meu requerimento dentro do prazo que temos para justificação de
emendas.
O Sr. Presidente - Como disse, V. Ex. poderá fundamentar por escrito o requerimeno. Tenho o dever de promover a execução do Regimento que a Assembléia adotou, e por
ele não poderá V. Ex. justificar, agora, o i"equerimento.
V. Ex., entretanto, tem a faculdade de fazê-lo em explicação pessoal", após a "ordem do dia".
O SR. PONTES VIEIRA - Aceito o alvitre de V. Ex.
O Sn. PRESlDIP,TE - Darei a palavra ao nobre Deputado oportunamente.
O SR. PONTES VIEIRA - Agradecido a V. E."C. (Muito

bem; muito bem.)

O Sr. Presidente -

Passa··se á leitura do expediente.

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

3
Telegrama:
De Havana - Excelentissimo senor Antônio Carlos Ribeiro de Andrade - Presidente de la Asamblea Nacion:ll Brasilena - Rio - Gustoso correspondo vuestra mensage reclamando para presos-políticos tratamiento ajustado normas establecidas. Inspirado este ejecutivo nobles sentimentos humanitarios hacia compatriotas combatieron este gobierno
apI'estorne desde un principio a solucion fraternal decretando
gradualmente de acuerdo resoluciones judiciales libertad prisioneros hechos ultimo movimiento revolucionaria aunque no
asi con anteriores presos deI tiranico regimen derrocado los
cuales sufren acusacion delitos comunes y estan sujetos sancion tribullales. E·s(e motivo propicia salutation cordial mia
esa respeLable Asamblea Representativa pueblo hermano Y.
votos ventura personal vuestra: - Ramon Grau San Martin·.
Presidente Republica de Cuba.
- Inteirada.
.
O Sr. Presidente - Está finda a leitura do expediente.
Vou dar a palavra ao primeira orador inscrito.
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4
Tem a palavra o SI'. Jones Rocha.
Sr. Presidente, entre as idéias que
realizam a mentalidade política do Distrito Federal, nenhuma, pela intensidade de vibração na alma popular, impressiona tanto como a de sua autonomia no seio da Federação. Pode-se dizer que todos os elementos ponderáveis dessa grande
metropole, sem distinção de cultura ou de condição social, reivindicam o exercício de sua plena capacidade política e administrativa, não já pela invocação doutrinária de postulados de
Direito Público, mas como direito constituido em 40 anos de
admirável resistência cívica, afinal vitorioso com a r~yo
lução:
Atentemos, preliminarmente, Srs. Deputados, nas condições morais da questão.
A cidade do Rio de Janeiro seria espoliada de seu premio
natural, bravamente conseguido pela vitória, que é SU:l. e das
demais unidade rebeladas em Outubro de 1930. E espoliada,
não pelas fôrcas adversas, porventura refeitas, ou pela transigência com estas em benefício da tranquilidade geral, o que
talvez pudesse induzir a uma atitude de resignação patriótica.
Mas, espoliada pelos seus próprios companheiros,
pelos seus antigos aliados, que romperiam, nessa hipótese
absurda, o pacto sagrado dos dias incertos da luta, deploravelmente esquecido'5 do "espírito da trincheira", da fraternidade das armas comuns do pensamento e da ação material.
Os Deputados do Partido a que pertenço mantêm-se em contacto diário com parte considerável do eleitorado, com as personalidades mais representativas das diversas camadas sociais. E a circunstancia de, no momento, não haver interesses eleitorais imediatos, eleva-nos ao plano impessoal das
idéas onde, confiantes, trocamos impressões. E a observação inludível é de que, na alma popular, cada dia mais se
avigora a fé na representação autonomista, na norma de atividade que desde o primeiro momento prometeu aos cidadãos. Trata-se de uma verificação, por assim dizer, objetiva,
realizada no convívio de adeptos e simpatisantes.
Meu Partido, Sr. Presidenoo, estima no mais alto grau
essa colaboração viva dos sentimentos populares, não só constitutivos do ambiente indispensável ao êxito de nossa atividade. mas, ainda, do estímulo moral para quantos, através o
instrumento político dos partidos, se propõem a realização de
uma obra de patriotismo, de justiça ou de solidariedade humana.
Se é verdade que nas democracias os programas constituem a interpretação por determinados grupos de homens das
necessidades coletivas, das aspiracÕes sociais, torna-se imprescindível, como fundamento mesmo de vida partidária.
o intercambio de opiniões, de idéias, de simples impressões
ocasionais que vimos mantendo com as classes produtoras,
com o funcionalismo, com o povo em geral, para melhor servirmos a todos.
A autonomia do Distrito chega, pois, á Assembléia Constituinte como uma idés.-!Ôrça da população local e como
um imperativo da conciência moral e da conciência política
da representação autonomista.
O 8R. CUNHA VASCONCELOS - V, Ex, quer autonomia
do Distrito Federal com permanência do Govêrno Federal,
aqui?
O Sr. Jonas Rocha -
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.
O SR. JONES ROCHA - Proponho-me, mais adiante, a
analisar esta questão.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - Desejo muito ouví-Io.
O SR. AMARAL PEIXOTO - É preciso aguardar a maneira
pela qual o Partido Autonomista vai pleitear a autonomia.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Aliás, a contradição,
quando muito, seria aparente.
O SR. JONES ROCHA - Tenho a dp.clarar que mais
adiante abordarei êste problema.
Antes e acima de um artigo do programa, constituiu
a sua primeira razão de ser, o seu próprio lema, inscrito
na bandeira liberal que desfraldou aos olhos do país.
Daí, Sr. Presidente, a necessidade em que me encontro de
'ocupar a atenção da Casa com estas considerações iniciais,
na oportunidade regimental da apresentação da emenda relativa ao mágno assunto ao anteprojeto da Constituição, elaborado pela comissão designada pelo Chefe do Govêrno Provisório.
,
Matéria de tamanha relevancia jurídica e administrativa, o Partido Autonomista do Distrito Federal deseja considerá-la fórada' sua economia interna, num plano comum de
opiniões e sentimentos, onde se possam reunir toda a bancada carioca e quantos Senhores Deputados nos queiram ajudar com o prestígio de suas luzes e de seu valor político.
Sei que êste apêlo não 'Será feito em vão, porque todos
os eleitos da' populaçãl) carioca formam virtualmente uma
frente única,' no tocante á questão da autonomia e porque
elementos prestigiosos das div~rsas bancadas, seja por fOrça
de convicções Idoutririárias, seja por inspiração política superior, acolbem sinceramente, cordialmente, os anseios de
liberdade do povo carioca.
RepeteIDt •agora, esses ilustres Constituintes do Norte, do
Centro e do' ., Sul, atitudes do passado, registadas nos
Anais da Assembléia em 18~O e 1891. Por um curioso fenOmeno de psicologia política, as bancadas carioca e fluminense,
a que cabia adireeão da campanba em tOrno da situação do
antigo Município Neutro, a primeira pelo dever inberente á
sua própria <representação, e a segunda por se tratar dum
trecbo do território da velha província ocupado como séde
do Govêrno Imperial - por um curioso fenOmeno de psicologia política""",:", repito - aquelas bancadas concorreram para
a invabilidadede tal autonomia.
Nas sessões de 13, 15 de Dezembro de 1890 e de 30 de
Janeiro de 1891, notadamente, discutiu-se a caUlla fundamental do povo carioca, entre a intolerancia de representantes seus e a preocupação utilitarista de alguns congressistas fluminenses, dominados pela idéia da recuperação
desta cidade..
E aos Constituintes do Norte, das diversas bancadas do
Centro e do Sul, coube a finção exata do ponto de vista
mais consentaneo á realidade daquela bora histórica, sem a
eiva de paixões nem de preconceitos regionalistas.
Dizia o antéprojeto governamental, no parágrafo único do
artigo 2°: "Se o Congresso resolver a mudança da Capital,
escolhido para' êsse fim o território, mediante o consenso
do Estado ou 'Estados, de que houver de desmembrar-se,
passará o atual Distrito Federal de per si a constituir um
Estado".
' ;,
A famosà' comissão dos Vinte e Um manteve integralmente o texto· do anteprojeto governamental, impugnando
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mesmo as sugestões de dois de seus membros. Foi ao
Sr. Virgflio Damázio, Senador pela Baía, que coube o primeiro ataque regimental ao enunciado facultativo da mudança da Capital, na seguinte emenda:
"§ 1.0 Fica, porém, desde já resolvida a mudança da
Capital, e na próxima legislatura ordinária o Congresso decretará onde deve estabelecer-se a nova Capital, que se
chamará Cidade de Tiradentes.
§ 2.° Escolhido para êsse fim o território, mediante O
consenso do Estado ou Estados de que houver de desmembrar-se, passará o Distrito Federal, de per si a constituir
um Estado."
Costa Machado, Deputado mineiro, não quis que dependesse a escolha do território da futura Capital - da.
aquiescência do Estado respectivo e propoz que, em vez de
--mediante o consenso do Estado ou Estados do que houver
àe desmembrar-se", se redigisse - "desmembrado de um
ou mais Estados".

Américo Lôbo, Senador mineiro, Lauro MuIler, catarÍnense, Joaquim de Sousa Mursa, paulista. Augusto de Freitas, bafano, José Higino, Pedro América, Guimarães Natal,
Leopoldo de Bulhões, e tantos outros concorreram, não só
para ficar imperativo o que era facultativo pelo anteprojeto, como, também, para a fórmula afinal vitoriosa. no
texto da Constituição.
Por isso, Sr. Presidente, eu disse há pouco, que os elementos prestigiosos das outras bancadas, seja põr efeito de
convÍl;ões doutrinárias, seja pelas mais elevadas inspirações políticas, acolhendo o idéal da liberdade do povo
carioca, repetem as atiiudes de s~us predecessores de grande
nrímero de Estados, na Assembléia de 1890-1891.
O passado, contudo, não nos dá notícia apenas dessa
edificante solidariedade oriunda de princípios de ordem
geral, que consegue vencer inibições regionalistas e interesses locais. O passado igualmente ensina que de nada,
absolutamente de nada, valeu a literatura da elaboração
constitucional em relação ao Distrito. Mudança facultativa,
mudança obrigatória, unidade autônoma, incorporação ao
Estado do Rio de Janeiro, território escolhido mediante consenso, ou pura e simplesmente desmembl'ado - o certó é
que se mantiveram inalteráveis as condições do Distrito
Federal em mais de quarenta anos de República!
A conclusão a que todos os espíritos chegam é a de que
aquelas fórmulas não bastam para a satisfação do povo
carioca.
O modelo da Capital americana, Sr. Presidente, tantas
vezes invocado para justifIcação do caso do Distrito Federal,
jámais me pareceu bastante convincente. As restrições á
autonomia local decorrem de necessidade em grande parte
reconhecida de ficar o Governo Federal em sua própria
casa. João Barbalho reproduz a narrativa de Carlier e de
Walker - "Funcionava- o Congresso em Filadélfia (1783)
e um grande grupo de amotinados pretendeu impor-se-Ihe,
perturbando-o em suas funções. O Governo local, solicitado para ir contra essa revolta, mostrou-se pouco disposto
a isso e a atitude da população da cidade não era simpática ao Congresso. Salvou a situação a vinda de um contingente de tropas a toda pressa enviado por Washington. O
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Congresso teve de relírar-sp, para Princeton e ir fun(;ionar
no edifício da Universidade, posto á sua disposição."
Que fez, na emergência, a na(;ão americana? Criou (artigo 1°, secção 8a , n. 17 da Constituição) um distrito especial para séde do GOV(~rIlO da União, adquirindo por
compra ao Estado tie Maryland o território necessário e aí
construiu sua Capital. Está realmente em sua casa, senhor
Presidente! Pertence-lhe a Capital, o snrto de progresso
(Iesta é obra exclusiv&mente sua, os homens e mulheres
que aU se estabeleceram fizeram-no na consciência do cerceamento cios seus direitos políticos, situação in~rente á
própria natureza da organização especial do Distrito de
Columbia. Em \Vashington, a organização decretada
pelo Govêrno americano a seu bel praser, póde e deve condicionar a vida local, a vida municipal, a vida pública de
todos os habitantes. A !';ubordinação absoluta do interesse
distrital ao interesse federal vem da estrutura' do sistema,
ou melhor, vem antes, vem das linhas da planta do terreno
comprado pela União.
O mais profundo observador da vida americana, James
Bryce, ("A República Americana "), assinála Que a preferência do território de Maryland, para futura Capital dos Estados Unidos não OCorreu unicamente para que a legislatura nacional ficasse livre das ameaças da população de
uma grande cidade - mas porque a rivalidade dos Estados
obrigava á escolha de um sitio alheio a Qualquer influência ou jurisdição pública.
No Brasil. SI". Presidente, nada houve de semelhante
ás condições da formação da Capital americana. O artigo 72
da Constituição do Império, completado pelo Ato Adicional,
retirou da jurisdiçâo da assembléia provincial do Rio de
Janeiro o municipio da cUrte, séde do Govêrno Central. É
verdade Que o fato conduziria á elaboração dp. um sistema
de relações de boa Vizinhança dos poderes central e local,
sem que, entretanto, nenhum deles perdesse o caráter próprio, específico.
É o que acontece em quasi todas as Capitais do universo, sem maiores dificuldades, visto como, em determinados casos, as falhas do regime legal compensam-se vantajosamente pela noção dos deveres de educação política e
social dos homens de govêrno.
Ademais, toda a ordem de interesses materiais e morais aconselham á Capital o exercício de sua autonomia do ponto de vista especial de sua condição de séde do Go:.
vêrno.
Para que incomodá-lo, dificultar-lhe os movimentos,
se a cidade, por alí ~star o Govêrno, é O centro de gravidade
política do País, aufere todos os benefícios econômicos da
vasta organizacão oficial e das rendas federais Que o Govêrno fatalmente emprega nas obras públicas, num progresso multiforme Que o poder municipal não poderia nunca
facultar com seus limitados recursos?
Não sou jurista, Sr. Presidente, e V. Ex. e a Casa me
hão de relevar a incursão de meu boro senso nos domínios
do direito público.
Para mim, como já disse em discurso de propaganda
das idéias de meu partido, pouco valem, no caso, as engenhosas razões de conveniência pública invocadas pelos de:fensores da exceção.
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Se o princípio fundamental da República, até do próprio sistema representativo, está na escolha dos dirigentes
pelo voto - não se pode invocar necessidade política ou
administrativa que moralmente se oponha ao direito do
povo carioca.
A circunstancia de aquí se encontrar o Govêrno da
República não justificaria, por s6, a eliminação da autonomia local, diante da notória diversidad~ das jurisdições
federal e municipal, perfeitamente compatíveis em todos os
outros pontos do território brasileiro.
Na séde do Govêrno Central, abstraídos os modêlos estra.ngeiros que era de gôsto citar, quando muito se deveria mais rigorosamente limitar a competência dos dois poderes coexistentes, para impedir atritos funcionais, invasões recíprocas, possíveis aquí, em qualquer Estado, em
qualquer município da Federação.
Mas a preocupação, neste caso, de imitar o povo americano, induziu o legislador constituinte a desorezar as evidências de uma diferença material, de peculiaridades históricas, políticas, econômicas e sociais entre o antigo Município Neutro e o Districto de Columbia. Aqui - a maior, mais
populosa, mais rica, mais culta cidade brasileira, padrão
maravilhoso da civilização nacional - lá o silêncio do deserto onde se ia erigir uma grande cidade; aqui o ponto de
convergência das políticas estaduais, da ciência, das artes, da
literatura - lá a rivalidade, a recíproca desconfiança das
antigas colônias ainda mal ligadas pelo vínculo federativo.
E êsses extremos opostos foram assemelhados por um
estatuto legal de inspiração idêntiea, na. hora exata da sasratão constitucional da República, que se criara e se consolidár:l no patriotismo do povo carioca.
A restrição dos direitos políticos da metrópole, por si
só, não 3.$segurou jámais a tranquilidade dos governos, porquanto o civismo não se manifesta pelo voto, apenas, pelo
direito de eseolha dos órgãos eletivos da administração e
da legislatura. A conciência popular, também normalmente,
o substitue pela tribuna, pela imprensa liberal, pelo livro,
pelo panfleto - ás vezes com resultados extraordinariamente excedentes do alcance das eleicões comuns... Não é
em vão que se pretende coarctar a liberdade.
Todos os triunfos democráticos, no Brasil, se obtiveram por iniciativa, ou, pelo menos, com adesão do povo
carioca. Sem exagêro, 51'. Presidente, posso dizer que a evoluCão da democracia brasileira é a história da harmonia
entre os átos governamentais e o sentimento dessa população.
E a resistência ao sentimento local, reflexo fiel do sentimento brasileiro, defiagra em episódios como o 7 de Abril
de 1.831. e o 24 de Outubro de 1930. Nenhum govêrno resistiu impunemente a essa opinião.
James Bryce, no fim de sua obra classica, em que se
cristalizam juizos definitivos, na síntese de tudo quanto vira
na República do norte, escreve:
"Os Estados Unidos são o único dos grandes países do
mundo que não tem Capital". Define - Capital - a eidade
de residêneia do ~ovêrno político que seja, ao mesmo tempo,
pela extensão, l'lquezll, pelo carãter de sua população, o
.cérebro e o centro do pais, o local preponderante de um
grande comércio e de uma grande indústria, o reservatório
de recursos financeiros, o ponto de reúnião dos mestres das
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profissões intelectuais, onde se publicam os j6rnais mais
lidos e influentes e que atrai as personalidades marcantes
da IHeratura e da ciência. O agrupamento, em um mesmo
logar, de todos êsses múlliplos elementos de poder, a reúnião de todas as fôrcas de condicão social, da riqueza, do
saber, da inteligência, fazem naturalmente de tal cidade
uma espécie de usina onde a opinião se funde e assenta no
molde de uma fôrma definitiva - para depOIS se propagar
mais fácil e rapidamente por toda a extensão do país, com
a dupla autoridade da situação daqueles que a modelaram
e da importancia numérica da comunidade de que ela vem.
Não faco a apologia da centralizacão; não desconheco,
Sr. Presidente, as vantagens da descentralização e a importancia que r.o Brasil revestem política, social e culturalmente, as grandes cidades do Norte, do Centro e do Sul.
O fato nos levaria, então, a recolher e considerar a opinião
do país, formulada pOr todas as cidades representativas
das diversas regiões brasileiras. mantido, entretanto, ao Distrito Federal a função coordenadora que lhe é verdadeiramente indisputável.
Se fÔsse possível aqui, ou em qualquer outra parte do
território nacional, ao Govêrno Federal isentar-se da influência das correntes de opinião e ficar integralmente em
sua casa (como em Washington), aconteceria inevitavelmente o que Bryce observou: "A sociedade política compreende tão grande número de funcclonários, de profissionais, de portulantes de emprêgo, que ali se cria uma atmosfera diferente da nação em geral e perigosa para os homens
de Estado que sem interrupção a respirem durante muito
tempo."
Vé-se, pois, como o maior dos exemplos estrangdros,
estudado pelo maior dos críticos internacionais, que sob
nenhum aspecto o modêlo de Washington se adapta ao atual
Distrito Federal.
No anteprojeto constitucional, se propõe:
"Art. 82. A Capital da União é a residencia das autoridades nacionais e o territ6rio do seu Distrito será sempre federalizado, nele exercendo-se em toda a sua plenitude
a jurisdição daquelas, sem prejuízo da competência dos poderes locais para os assuntos de interesses exclusivamente
distrital.
§ L° As funções dos poderes locais do Distrito Federal
serão executivas e deliberantes.
i§ 2. As executivas serão exercidas por um Prefeito
de l1vre escolha do Presidente da República e cuja nomeação será submetida á aprovação do Conselho Suprêmo.
§ 3.0 As deliberf>tivas serão exercidas por um Conselho
Municipal, cujo número de membros se poderá elevar até
30, dos quais até seis serão os maiores contribuintes brasileiros dos impostos de indústrias e profissões e predial;
até 12, eleitos pelos sindicatos e associações de classe e
pelas corporações representativas dos interesses sociais, em
todos os seus aspectos de ordem administr-ativa, moral, cultural e econômica; até 12, eleitos mediante sistêma proporci6nal, por sufrágio igual, direto e secreto.
§ 4.0 Caberá ao Conselho Municipal resolver sôbre os
vétos do Prefeito, que só poderão ser rejeitados por dois
térços dos conselheiros.
0
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§ 5.0 O Poder Judiciário será a União.
Art. 83. A Lei Organica do Distrito Federal, votaaa
pela Assembléia Nacional e s6mcnte reformavel de três em
tl."ês anos, disCl."iminará os serviços a cargo do mesmo e o~
custcarlos pela União.
Art. 84. As fontes de receita do Distrito Federal serão os tributos, cuja decretação é da competcncia exclusiva
dso Estado ou dos Municípios."
Ora, Sr. Presidente, o anlciJl'ojeto. revelando uma
precupação de urgência incomum em estipulações de tal
natureza, transfere a "Capital da União para um ponto central do Brasil."
É o imperativo do número 1 das Disposições transitórias. A comissão que estudará as 10cl1lidades adequadas á
instalação da nova Capital será nomeada logo que a Constitui~ão entre em vigor. A Assembléia Nacional, sem perda de
tempo reza, ainda, o anteprojeto, recebendo os estudos
técnicos, escolherá o local e tomará todas as providências
necessárias á mudança.
A transitoriedade fatal da permanência do Govêrno da
União nesta cidade, segundo ° anteprojeto, não se compadece com a imposi~ão do ~egimen da Capital descrito do
art. 82 ao art. 84 á organização desta metrópole.
O radicalismo da proposicão que venho de lêr exige,
para sua viabilidade prática. a contruc;ão rle uma nova
resultasse daquelIe modêlo prefixado. Ou, então, que se escolhesse para a capital assim definida um núcleo de população ainda sem personalidade rigorosamente .marcada, em
via de formação ou de declínio, que pudesse ou devesse
sofrer as transformações indicadas no anteprojeto.
O Rio de Janeiro - não.
Além do espantoso retrocesso que a medida representaria em face das circunstancias históricas do ideal autonomista - e que eu venho detidamente analisando, Sr. Presidente, mesmo exequível o plano constitucional, na hipótese, seria inconcebfvel sua imposição violenta e deformadora ao atual Distrito Federal.
A transitoriedade da permanência da séde do Govêrno
da União, aqui, desaconselharia tamanho sacrifício coletivo.
A simples emenda supressiva de duas palavr!ls do anteprojeto, que na conformidade do Regimento Interno a bancada carioca unanime apresenta á Mesa, resolve por inteiro
a questão.
Dizem as disposições transi t6rias em seu n. 1:
"Fica transferida a Capital da União para um ponto
central do Brasil. O Presidente da República, logo que esta
Constituição entrar em vigor, nomeará uma comissão que,
sob as instruções do Govêrno, procederá ao estudo de várias localidades adequadas á instalação da Capital. Concluidos tais estudos, serão presentes á Assembléia Nacional, que
escolherá o local e tomará, sem perda de tempo, as providências necessária;; á mudança. Efetuada esta, o atual
Distrito Federal passará á constituir o Estado de Guanabara....
Transf~rida ~ Capital, c.o~o propõe o anteprojeto, pode
a AssembléIa NaclOnalConstltumte determinar que se instale
o Estado Guanabara, por êle criado - sem ser preciso espe-
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rar a efetividade da mudança. Muito mais lógica e racional
é essa antecipação - do que o gão Og embaracos inevitáveis
da transferência do Govêron, já resolvida, porém ilogicamente retardada pêla adaptação do atual Districto Federal
ao modêlo da Capital indicado no anteprojeto. Duas razões da mesma natureza concorrer'iam para semelhante retardamento:
- A complexidade e extengão (Iug medidas de adaptaCão, em meio a um abalo in~aJ.culávcJ da opinião públic~, c
. - A própria inércia subsequente ao dispêndio de forrnidávp.is energias governamentais par-a criar aquela Capital no Rio de Janeiro. Como que um choque operatório
extensivo ao organismo do cirurgião.
Em tôrno dessa emenrla supresgjva, e de outras que
deslocam disposições do texto do anteprf)jeto, afim de melhor acentuar -a fórmula de autonomia, apre"enla-se, unanime, a bancada carioca, como se rlt'verão apresentar quantos S1's. Deputados do Norte, do Centro e do Sul. em seu
alto espfrito de brasilidade, comunguem da ideologia do povo
desta Capital.
Trata-se de um dever de correspondência afeth'a, de
reciprocidade, visto como o povo carioca sempre comungou dos nobres sentimentos regionais dos Estados, nunca
faltando á solidariedade nacional.
Todas as intervenções injustificáveis e violentas nos
Estados, antes de oficialmente ãecididas, já faziam fremer
a opinião carioca. O retardamento e a desistência de muitos
ocorreram, menos pelas dificuldades materiais de sua efetivacão do que 'pela oposição moral do povo carioca. Ao
ambiente de fiscalização que êsse povo soube criar em
torno de máus dirigentes, devem-se inumeráveis recúo5 do
Govêrno, pronto para desfechar golpes na Federa,:ão. Houve
cenas dramáticas nas ruas desta CalJital, na reação contra o
desrespeito ás autonômias estaduais, seja na integridade dos
respectivos territórios, seja no mandato de Deputados e Senadores, sujeitos a criminm;as depuracões.
Em 40 annos de República constitucional não houve
Estado, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, que não experimentasse a lesão ou a ameaca de agressões morais ou materiais,
Os Deputados do Norte, do Centro, e do Sul, que se
inspirem no íntimo de sua elevada conciência moral e política, recordando a vibração da alma do povo carioca, então
em consonancia com a de seus coirmãos feàerados; que se
inspirem nesses exemplos de brasilidade, para julgarem da
sorte das emendas relativas á autonomia da terra que tenho
a honra de representar. (Muito bem: muito bem. Palmas.
O orador é vivamente cumprimentado.)

5

o Sr. Presidente - Vai-se proceder á votaçãe. de um requerimento apresentado na sessão de sábado, pelo Sr. Deputado Teotônio Monteiro da Barros. para que se insira na ata
da de hoje um voto de pesar pelo falecimento dos Srs. Alvaro
de Carvalho, José Cardoso de Almeida e Antônio Dino da
Costa Bueno:
Os Srs. que aprovam esse requerimento, queiram levantar-se. (Pausa.) Foi aprovado.
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6
O Sr. Ministro Juarez 'rávora pediu a palavra. Nos têrmos do Regimento. S. I:x. vai ter a palavra, interrompenüose, assim, a hora do Expediente c ficando sustada a ordem
do dia até que S. Ex. termine seu discurso, para o qual o
mesmo Regimento marca () prazo de uma hora.
Tem a palavra o Sr. Ministro Juarez Távora.
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA. (Movimento
geral de atenção; palmas.) Sr. Presidente, Srs. Constituintes: Usandoo da faculdade que concede o Regimento desta
Assembléa Nacioaal Constituinte, em seu art. 53, § 5°, aqui
compareço no desempenho de um encargo de conciência,
esperando, por isso, da vossa bóa vontade que desculpeis as
deficiências de quem não está habituado ao uso da palavra,
sobretudo, em recintos como êste, que exigem um senso
apurado de responsabilidade.
Aqui venho, antes de tUCi>, movido por um desejo sincero de cooperação. Preferiria não vos estar falando como
Ministro de Estado, mas como qualquer Constituinte, aqui
comparecendo, em nome da soberania nacional, para defender, impessoalmente, idéas e honrar, assim, a confianca do
e!eitorado que me houvesse delegado atrihuições iguais ás
vossas.
Infelizmente, porém, não pude ver rea.lizado êsse desejo.
- talvez a única amhicão política que &limentara meu espírito de velho combatente pelos ideais revolucionários,
porque, ainda um dever de cooperacão me constrangeu, á
última hora, a renunciá-lo, aceitando as responsabilidades
efetivas de Ministro de Estado.
.
Há. alguns dias, o meu eminente amigo, Sr. Deputado
Leví Carneiro, produziu, desta mesma tribuna de onde vos
falo, palavras que reputo de alta sabedoria, pleiteaD(~o que
esta Assembléa adotasse, como ponto de partido mais seguro
das suas deliberações, o critério de traçar préviamente as
normas gerais que definissem, por assim dizer, o arcabouço
do futuro edifício constitucional.
Nêsse grande edifício, construido com material provindo de tantas mentalidades diferentes, era um imperativo de
ordem e de método se procurasse, antes de tudo, diciplinar
êsse cáos das idéas, normando-as por umas tantas diretrizes que haveriam de impOr, de um lado, a aceitação, em
consequência delas próprias, de uns tantos principios de ordem restrIta, e, de outro, afastar, in li.mine, da deliberação
do plenário, um maior número, ainda, de teses, que, por
êsse critério, seriam repelidas, por se contraporem às disposições gerais preestabelecidas.
Sinto que já não tenha sido adotada esta diretiva, pelos
que aquí desempenham o mais solene, o mais cheio de
responsabilidades, de quantos encargos podem ser confiados
a homens, no exercício de função pública - aquêle de organizar,. para a Sua Pátria, a lei básica, que há de reger,
por mUItos anos, os destinos da pr6pl'ia nacionalidade.
Essa diretriz me parece sobretudo necessária a uma
Constituinte como esta, resultante da reunião de elementos
escolhidoos livremente pelo povo, num pleito que marcou
époc~ - porqpe foi talvez, na hist6ria da nossa República,
o umco que nao criou embaraços á representação de quaisquer co,rl'entes respeitáveis de idéas (Muito 1)em) _
mesmo áquelas sabidamente contrárias ao atual Govêrno, só
paradoxalmente chamado de discricionário (Muito bem).
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Desrjoso, por' isso, de que se não vi'I'ca uma só oportunidade, afim de que se SOn1rrl1, ao invés de qlll~ s~ co~
tl'adigam, os psfOr'(:05 bem intl'lIcirlllado;; dos qne aqUI cstuo
para claborar a nova Carta COI\~1 il tlC'ioTlal (~,) Br',:~;;il' Ilenso,
não é demais I'U ill(~ anime, nwsmo "alll-nllo que JU passou o
melhor (~nsej(), a fazcL' nm apMo silwl'ro, pat.riótico, aos
S1's. Constituilll,';;, 110 selltido li .. 1111" sillão êsle Illenário,
pelo menos, a Comissão dos 2ll, airuia valle suas vistas para
o crW'rio ahandonado; par'a que, antes de se começar o
julgamenlo da;; emendas PI'opostas, (~I'l'tamente em gl'ande
núme:'O, IlOI' todus os Constituintes, se adotem, como é necessário, comr, I" inrljspensáVf~I, para julgarlHmto conciencioso
das me;;mas, algllmas normas rj(~ or('.'~m geraL capazl~s de,
por seu t'llll'l'lar:umento, por sua e,.;lrllt lira conj unI a, dan'm,
de início, urna id.'a exata dos lineamentos gerai;; daquilo
que lui dt' ;':('1' a futura Comtiluicão da !ll'púhlicu do Brasil.
l'ião sl'i, ~r. PJ'('sidenU', se (J nH'll apêlo encolltl'ará 1'('0;
está éssa comi,,~iio aulorir.ad,l, implícita ou explif'i:ament/.',
a adotar, no ":('U ;;pio. direll'iz como (:,.:ta, qUI: não foi prr'yi:<la ou aCI'ila, anles, em plenário.
Digo, pOl'f'm, com toda ;;iJll'PI'iiladl', fIlIfJ "'~l·ja [ll'C'ff'I'i,'pI s(' romIJl';;:,I' fIualquer outro critério, IJorventllra já a~
~entU{h, dl~,.:dC' ql1e surgi:;~e, com (';;:,a ruptura, a (Jo,.:,.:iloilidade de ';f~ encaminhar~m todas as ar:ões futuras por uma
norma (Jl'opiciadora de execur:i'io mC'tôdica c racional do,.;
trabalho:" ria Con~titl1inte.
O SIL ~().\BES FILHO, O Rpginwllto dá ampla Ji1Jcrdarle ;i Comi;.:;;ão para adulta ror't or:o;>, em seus tl'al)al1lO":.
O ~B., ~tL~I~TItO JL\REZ T.\. \'OR.\. Confr·nla-III1'.
Sr. Pl't',.:idt·nl f', ('xll't~mamenlc, a III forlllacão que me acaba
de dar, 1'111 allal'lC', um ilu;;lr'c Sr. Conslituinle. P';;la nolíeia
me anllTl:l. ti [Jro,.::;('guir n~\;;l(', não r',irpi discurso, mas aIH\I()
que. vell!'l'lldo a minha timidl'z, e apenas impl'lido, como
já disse e '1111'1'0 I'l'pelil', 1>01' d(';;('jo ,.:incero c d ..;;assornlJl'lldo c.Je eolabOl'ar, I:irijo a esta AssI'mbléa.
~ão (' faci! sai)1!1'-5e, ~l'. PI'I':;idt'llte, neste jn~lantl', fIliaI
a mentalidadl' fll"dia da Con;;titllintt', em fac" das id,'us (~
pontos de \'i;;ta aquí já eXI('I'nados - r1i\'l'rg'l'nlf';; t'nll'(' os
prólwios elt'fn('nto,.: que colabol'ar'arn na in~tillli/:iio do alllal
gtn-crno r1i";CI'icioJlário, e muis divl'l'gf'nlp;;, ainda, ('m l'l'la(:iio á daqt1f\lp~ qUI', ('mhora Yl'ncidos rnatf'I'ialmellt" no 1'1ll1Jate das arma;;, U\'('1'am ass/'glll'allo o I('gíl imo di('cito de
fazcr St'lIf il' a ":IIa opinião nl'sla Assf'mbl,'·u. (1111' (\, n,.:sim,
pal'a hOI1l'a d" g'IJV(\l'no l'p\,o!llcillnlÍl'io, não al"'nas lima
expre,.;,.;i'ill pUI'l'ial. mas a rt'p:'l'sl'nlnr:ãl' inlegTal das C01'I'entes ir/poltÍp,'icas l'xi,;t.'nles no Brasil,
~ão r/1'"cnnÍlt'(:o as difil'lIlr/adl';; quI' Ip('li ti,. \'"nr/'I' I',.:la
Assemblr'a, para chpgal' á tll'finir:ãn (ll't\\'ia das nOl'mu,.; g••~'ais, CIlIp, como di"s!', enll'l'!ac:ada,.:, rlf'\'l!I'i'iO cnnsl il.uir llllla
espécie de planta on dE projeto, sMll'e que, coerente e 1'001'elenadamenl e. havereis todos, 81's. Const itu intcs, de constl'uir
o lindo er/ifício constitucional - harmonioso e c"nsequt~nte
nas suas c1ispo:;ir:iies, e não apenas 11m conglomerado de pensamentos hetprog(\nros - a cuja sombl'a nos abrigaremos no
futuro. Considero básica esta c1il'iplin:J ele idéas, pal"l que ,i.
aquele senso dI' equilíbrio elo conjunto. que foi - sou in'suspeito para afirma-lo - o apanab'io da Constituição, que
nos legaram os Constituintes de 1891,
Não quero - e seria desarrazoado tal pleitear que'
esta Assembléa vá pautar sua atuação apenas pelo pensa-,
VOLU:.\IE II
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mento de um indivíduo ou de um grupo: desejo, sim, que
busque, na sua sabedor'ia, tirar, inicialmente, uma média do
sentir coletivo, o que é muilo mais fácil de alcançar-se,
agora, em lorno de prinCÍpios gerais, do que ao se discutirem, depois, dispositivos ou princípios de natureza restrita,
como os que hão de inlegrar o texto constitucional.
Entendo que, quaisquer que sejam as dificuldades para
assentar essas bases prévias, elas serão, necessariamente,
muito menores do que- seriam, se tivesseis de coordenar,
mais tarde, uma mentalidade não diciplínada, em torno de
disposições particularizadas.
Clamando por essa medida, não é demai!l frisar, ainda,
que, si, para construir-se um edificio material, é imprecindivel o delineamento prévio do seu arcabouço numa planta,
- muito mais imperioso, ainda, se torna êsse delineamento,
em se tratando de uma constru(;ão intelectual - cujo conjunto não póde, como naquêle outro, ser abrangido num
golpe de vista imediato - mas exige, pelo contrário, para
a sua apreciacão em conjunto, um delicado trabalho subjetivo,
para estabelecer o nexo e proporcionalidade de seus diferentes dispositivos.
Por isso mesmo que a percepção desse senso de harmonia não resulta de um simples golpe de p':!rspeetiva, capaz
de permitir, numa inspeção momentanea, descobrir as contradições ideológicas existentes no seu conjunto - é que me
animo, Sr. Presidente, a insistir nesse apêlo á Assembléa
Nacional Constituinte.
Corno- disse uma voz mai! ll.utorizada ck> que a minha,
a voz de um homem que constitue, certamente, motivo de
orgulho para esta Casa, o Sr. Leví Carneiro ...
O SR. LEVt CAR~EIRO - Agradecido a V. Ex.
O SR. MIl"lSTRO JUAHEZ TAVORA- ... ~.qui esbocou.
com prcchsão, c:ssa diretriz; mas, infelizmente, S. Ex., se e~
queceu de colher o nec,~ssário f1"ulo de sua bI'ilhante prl~:e
<:ão: - pedir, exigir até, (8. Ex., poderia realmente fazer iss-;·
eu apenas apelo), em nome da boa onlem dos f rabalhos, qUl~
estl't As!;embl~n, anles de iniciar a sua tarefa propri:1ment~
legislativa. traçasse r.s normas gerais que haveriam de, daí
por deanle, coordenar e facilitar suas deliberações.
E como não se compadece Cl)m o meu feitio moral pedir.
a quem quer que seja, li realização de uma tarefa útil, sem
que dê á mesma o quinhão possível do meu próprio esforco
- permito-me, Sr. Presidente, deixar, de"dc logo. aquí, ()
meu mod.~sto contingente, no sentido de se definirem as linhas mestras da nossa futura Constituição. antes dt' se iniciarem os debates em torno de seus disposItivos particularizados.
São 15 teses, em que procurei resumir as minhas idéas o
as idéas de alguns amigos e companheiros de lulas, ora interessados, todos. no sentido ou tendência geral que vai caracterizar o conjunto da Constituição.
Não pretendo, Sr. Presidente, - e isso seria descabidamente pretencioso - que a Constituinte aceite, como obra
perfeita. essas poucas teses, que representam, antes de tudo,
uma prova de minha bôa vontade. em cooperar nos seus
trabalhos. Desejo apenas que ela as discuta, as critique,
emende, restrinja ou amplie, dando-lhes, afinal, o lugar que
justamente mereçam, dentro do conjunto das normas que veIlha adotar como diretrizes constitucionais.
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:Vou lêr, abusando da paciência dos 81's. Constituintes
esses quinze pontos que, na minha
.-opinião, poderiam figurar denLre os vinte 0\1 trint.a que hou''\lessem de ser considerados, por esLa Assembléa, como pontos
básicos, como normas de ordem g(~l'al, de que decorressem
todos os princípios fie natureza restl'iLa, integrantes do texto
.c.onstitucional. Deixo á sabedoria dos Srs. Constituintes a
tarefa de completá-los, no que lenham de omisso ou defi..ciente, de expurgá-los daquilo que encerrem de supérfluo ou
.errado, emprestando-lhes o influxo de sua experiência e cultura política, predicados que, não possuindo (Não apoiados),
procuro reme:diar com minhZl, grande bõa vontade e inexgo1.ável disposição de colaborar.
A primeira norma que submeto á consideração da As·.sembléa Nacional Constituintl~, diz o seguinte:
{Não apoiados gerllis)

10

-

"Fórma de governo republicano federativo, sob
regime representativo, c garanLido o direito de
cassação dos mandatos eletivos pelos respectivos
eleitorados. "

É, como se vê, uma norma de ordem geral, estabelecendo
-princípios que, penso, a maioria desta Assembléa aceitaria in
limine. com uma ou outra rcstrição quanto á faculdade, que
'Se pretende dar ao eleitorado. de cassar o mandato aos seus
1lIandatários. Não vou, por isso, ocupar maior tempo em
juslificá-la.

Passo á segunda norma:
20

-

"Sufrágio universal direto. apenas na esfera municipal - como meio de assegurar a. escolha conciente de candidatos pelos eleitores - procedendo-se ás eleições estaduais e federais por sufrágio
indireto, em graus sucessivos."

Devo dizer algumas palavras em justificativa desta tese.
Conheco, como bem poucos, (jentro desta Casa. a reali,dade da vida no interior do país. Sou filho do sertão; no sertão me criei, e, depois de haver estudado em centro como
o Rio de Janeiro, os ventos do destino me atiraram novamente,
-durante mais de um ano de pel'egrinação, pelos recantos mais
.desconhecidos do país, e pude, nesse longo contacto com as
nossas realidades, sentir que. em regra, aquilo que se legisla, sob a impressão do amhiente das capitais, é, no interior, mérn ficção, seniio um escárneo (Muito bem), porque
não representa, de fórma alguma. coisa sequer exequívcl
para essas populações que, conslituindo, embora, a maioria
dos brasileiros, não estão habituadas a ser ouvidas, a ser
sentidas nas suas angustiosas necessi(lades (Apoiados). nem
pela ação direta dos govêrnos, nem pela atuação indireta das
1eis (Muito bem), feitos, uns e outras - isto é rig-oI'osamente uma verdade - á sua inteira e absoluta revelia.
Si pleiteamos, como fundamento da nova República a ser
·consagrada pela Constituição que aquí se está organizando, o
princípio da representação, mistér é, por um dever elementar de honestidade, que nos apuremos em não falsear essa
-base do regime.
E o digo - porque não basta, para que uma represenl.acão seja verdadeira, que haja lisura no alista:nento, lisura.
:rIO pleito, lisura na apuracão e nos reconhecimentos - é mis-
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tér, antes de tudú, que haja a delegação conciente de poderes..
pelo que manda, ao seu mandatário; que aquêle tenha dêste
um conhecimento físico, intelectual ou moral, capaz de per-o
ml tir-lhe uma. delegação conciente de atribuições, isto é,
que êle possa ter, previament.e, pelo menos, uma idéa apro-·
ximada. da atuação que vai desenvolver o seu mandatário, em
conformidade com os peus desejos, com as suas necessidades
e não, apenas, a satisfação Dca, absolutamente fictícia, insignificativa, de. possuir o direito de, num determinado dia,
custeado o mais das vezes pelo cofres públicos, viajar até a
séde do mt:nicipio e lá depositar, sem saber bem em favôr
de quem. a sua cédula eleitoral.
Falei propositadamente nessas viagens, muitas vezes·
custeadas pelo Poder PúblicO. ou, melhor. pelos cofres públicos, porque os que conhecem as realidades do sertão sabem que um eleitol', via de regra, viaja 10 e mais léguas,
lJaI'a ir de sua chouvana até a séde da secção eleitoral e não
poderia custear, com os próprios recursos, nem mesmo ás
expensas do partido a que pertencer, frequentes vezes, estas·
viagens. cheias de peripécias. para cumprir, concienciosaméntc, o seu d~ver cívico. (.4.poiatlos.)
Se a cada instante .as leis obrigarem o eleitorado a se
manifestar da fórma universal. indo depositar sua cédula na
urna - ninguem se iluda -- por melhor que seja o Código·
Eleitor.:!l, por mais rija a fibra dos homens que gDvernem,
não se realizarão cinco eiei(:ões sem que, ou o eleitorado se
abstenlla de comparecer ás urnas' ou o podp.r público - pm'que as bolsas particulares niio suportarão - venha a subven-·
cionar os eleitores p.ara qUe possam realizar, á. hora marcada - eu não díga a farsa - mas o simulacro de dever cívico
de escolher, fóra da órbita dos seus conhecimentos, mandat:írios, que. nas capitais dos Estados ou na capital da República, falem em nllme de suas aspira(;<>es e de suas neceSS1dades. (Mtlito bem.)
O que proponho. pois, não é senão medida imposta pela
dUI'a realirlade do p.1is. Anotado este critério, a eleição municipal subiria enormemenle de imporlancia, por paSsa~ :lo
r(lf,stituir o único estágio eleitoral em qll'? se exC!·.:it:ll"ia o
sufrágio universal direto. E, daí por deante, tOdas as demais
clei~ões. para o círculo estadual ou federal, se fariam por ('5t.igios indiretos, sucessivos. Os vel'earJol't':'. por exemplo, ne,;
municípios, transmitiriam aos seus candidatos a Deputado no
ES\:Jdo. tantos votos quantos fossem aquêles que houvessem
rCCI!bido pelo sufrágio universal direto, e esLês candidatos
eleitos, na esfera estadual, passariam áqueles que escolhessem, na esfera federal, tantos \'otos, tambem, quantos fossem·
os que houvessem recebido, nessa primeira eleição indireta,
por sufrágio dos sem: clt'itores. no círculo municipal.
Passemos á terceira tese.
30 _

"Disll·ibuição das funções governamentais entre 05
três podere~ llmitados, alllOnomos e harmônieo",
- o f'xeeuti\"o, o legislativo e o judiciário - us,sisUdos e coordenados pela ação modcradol'(l r1e·
um Conselho Federal. com fllnções simlllíallc':lmente executivas, legislativas e judiciárias".

Demorar-mc-ci, SI', Presidente. muito pouco na esplana-·
ção com que devcria fundamentar a norma aqui proposte. ..
Apenas. pedirei ao,; Sl'~. Constituintes que meditem um pou('o na existência real da harmonia e independéncia dos po:..
deres, entre os quais se repartiu, na Constituição. de 9i,a:.

, I
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sobera'lli,a ',nacional. Uma vez que não havia um poder 3Upremo, ,c~pa:z .de impedir, na hOra oportuna, que um dêle3
pudesse ~ IIOVad!r as atriLu iC;"f'S confiadas aos demais - vivemos, durante mais de 10 anos, sob um regime de poder
peswal, ~uas!discricjonário, assegurado pela hipertrofia do
poder executIvo.
Justp! é, pois, que se intl'oduz:t na futura Constituição
um super-;organismo capaz dl~ ~SSl'gurar a harmonia e autonomia d1l9uêle.s três poderes - facultando-se-lhe, para que
.bem possaideSlDCUmhll'-se dl'"sa delicada funr;ão atri!Jl1ir'ü~s
.executÍ\h~si legislativ.as e j lHiíc iál'ias.
'
•
EiSIHi quarta nórma:
1° lJ I"~\uionomia dos Estados, como garantia imprecindivel de decentralizac;ãn administrativa .a ser exercida; realmente, na esfera municipal - excluída,
porém, qualqur'r lapaclllade de 50berani.a, e sem
prejuizo da necpssária interferência coocjenador.l
do Conselho Ff'dcrul na sua esfera polílico-adm;nistraliva ...

~ã()1 alimento rlúvidas de que o principio consubslancia-do nesta Inorma sofrerá I'e!' trir;óe;; de mui t os dos ~f' nl:ol'es
Consl ilüin'f<~s .;...:... sobI'etudo daquêles que aprnas hajam me,ditado $uperficialmente slib"e o exato sl'ntido da de;;centra1ização ladministrativa. Parü t':ises, parccprá que, asseglll'a ia
a amphl autonomia dos Estados. p.stará, ipso facto, realizada
'a desccnltralizacão administr3tiva rir que todos, com JUStíSSIma razUp,1 ~omos partidários, no Brasil.
Ent~ndo, porém. Sr. Presidente, que não é o Estado o
'6rgão ciapaz, entre nós, de realizar essa npcessária dcscen11'alização I...:.... mas sim o município ou, quando muito, as regiões Q\{j .departamentc,s, formados por ferIa núm~ro de
municípios,! ligados por intcrl'>'ses econtimkos afins.
DiIíCi; justificando o meu as:,erto, que f~ uma pur.a iIlusão pensàl'..;se l que Estados, como !\linas Geraes, que constituem uma "e~dadeira sínt('i'p gen~r:ífica do RI'asi!. encerrando..em I ~~ui wrrit6t:io, zonas i~tl>iramente diferenciadas, so.b
váriOS pontos de vista - l'eallzrm a reclamada descentrahzuçiio administrativa. :::implesml'nt r pOl'qUI' a ar:ão gO\'I'!'IHlmental,llexercida nessas zonas, parte oe Belo-Horizonte, ao
invés r1p,I'partir da Capital d~l República ...
O SllI, 'a Mata, o Centro, o ~Ol'oeste, o :'\ordeste e o Triangl1lo I~ãr !rc;giões de Wnas, cada qual com um ff}cies ge~
grafico I esPecIal, de que Ol'cOI','rm probl,emas peculiares. eXIgindo ~ólucões tambem peculiarp,., que o Governo de BeJo'Horizontlelmal; sente e, mais dificilmente ainoa, pode, em
tem[Jo útil, atender
Exemplifico, Sr. Presidente, com o caso oe sen grande
Estado,llp'orque êle é lípico, embora não seja isolado em
'nossa f~deracão.
,
.
FriZo: :assim, ser uma injustiça atribuir-se á corrente
moça q~er ~e esboça no seio da Revolução, ~dé.?s desarraz?~
das de l<t~ntralísmo. Não há tal. Peço pernH,SS1l0 para retifIcar essei6o'nceito injusto. Romos, sim, partIdários do forta·lecimentb.ldo Brasil (Muito bem: palma:.). sem pre,inÍlo c11':~:>e
preceito Iftl:ndamenta'l, que é a decentralização administrai iV:l,
-Isto, pO:Iié~; ccino eu já disse, n~o. ~, n~o serã absolulame~1le
realizado'ldcntro da esfera adminIStrativa dos Estados; so o
,será
I <Ha. em qu'C êstes, argumentando, para si próprios,
ICOU10 a~!Wmentam para a Uníão, tiverem o largo gesto d~

no
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sabedoria polftica de delegar a seus municipios, toda a soma.
das atribuições e os recurSos materiais indispensáveis par<l..
que possam, em contacto real com os seus habi tantes e sua;;.
necessidades, resolver, a cada passo, os problemas múlt iplu::,..
que lhcl> são peculiares. I
O SR. CUNHA MELLo - Realmente, não será lícito afirmar-se que a idéa da centralização esteja na mentalidaúe revolucionária. Entretanto, não se poderá ocultar que ela esteja exlremai.la no anteprojeto ,de Constituição, que foi submetido ao exame desta Casa.
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Sr. PresidentE:,
recebo, com t(ldo o prazer, o aparte do SI'. Deputado pch~
Amazonas.
Devo dizer, inicialmente, que não é meu intuito defender'
o anteprojeto constitucional. Penso mesmo - tenho a coragem d~ dizê-lo bem alto - que êle pecou na sua base, por
lhe ter faltado, de início, uma norma fundamental, capaz de
nortear o senso do seu conjunto, acima de quaisquer pl'eocupacóes ou transigências com pontos de vistas individllai5,
facciosos (lU regionais. A faHa dessa norma primária, permitiu a coexistência, no mesmo texto, de idéas, até certo
ponto, divergcnle5. dando lug.ar a dúvidas quanto á ment..1.lidade dominante dentro do anteprojeto constitucional.
O SR. CUNHA MELLO - Folgo em registrar a confissão'
de V. E.x.
S6mente acrecentaria ás Sllas considerações o seguinte:
atendido, apenas, o próprio critério que V. Ex. vem d~ censurar, de legislar-se aqui, de oitiva, para todo o país, S~1l1 I)
conhecimento exato de suas necessidades.
O SR. MINISTRO JUAREZ TAVORA-Há, Senhor Pl'e-sidente, dentro dessa norma 4a , um ponto que estabelece uma.
restricão á autonomia (ias Estados. E' aquêle que lhp.s vedr..
qualquer atribuição de soberania, que nós, oS pseudo-centralistas, queremos justamente reservar para êste outro circulo
muito mais amplo, de exclusiva responsabilidade na esfera
internacional: a união bTasileira. (Muito bem) .
Penso, Sr. Presidente, que a soberania e unJ! e indivisível, não podendo pertencer, ao mesmo tempo, á União e
aos Estados - e, consequentemente, a êstes devem ser defesos quaisquer atos, implicando em compromissos de natureza internacional, para que não deixem arranhar, mais
tarde, pela falta de exacão no cumprimento dêles, a sol.leruma
nacional.
Ainda outra restrição: a necessár.ia intervenção coordenadora do Conselho Federal, no s-eu ambito político-administrativo. Preconizo essa interferência ind;spensávci do
Conselho Federal na 6rbita de prerrogativas do Estado, porque reputo de suma importancia, do ponto de vista da racionalização administrativa, que a solução de certos problemas
fundamentais do povo brasileiro, dependentes simultaneamente das alçadas da União e dos Estados, quando não tambem das dos próprios Municfpio~, se não processe i8olad.umente - isto é, sujeita a omi'ssões e até a contradições dentro de cada uma dessas esferas administrativas.
Por uma imposição, sobretudo d~ ordem racionalizado.:.,
ra, é preciso que e,;sas solucões de natureza comum, aúotadas'
pelo Govêrno Federal, tenham um desdobramento harmônico, dentro da esfera estadual. Vou mais além: julgo uma
necessidade os Estados criarem, lambem, dentro do seu or~
ganismo político-administr:ati'v.o" uma espécie de Consnlbo
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Estadual, garantidor da execução progressiva, racional, coorúenada, das soluções gerais, iniciadas pela União, quanda
caírem dentro de sua órbita administrativa, garantindo, outrosim, a sua execução continuada, dentro da própria esfera municipal. Esse órgüf;" seria uma ampliação dos "Departamentos Municipais", criados, com ótimos resultados,
pela adminislracão revolucionária, em varias Estados, inclusive em São Paulo.
Lamento, SI', Presidente, já tenha tomado demasiado
tempo i Assembléa sem entrar propriamente nos pontes que
reputo essenciais, sob o aspecto administrativo e a respeito
dos quais - (l1g0 sem modéstia - tenho autoriáade para,
falar, porque há um ano labuto, quotidianr.mente, com os
desastres, com as inconsequências oriundos da sua não adoção, no regime passado. Por isso mesmo, eu trairia a minha conciência, traíria o meu patriotismo, si não qui1.ésse
clamar, dentro desta Casa, para que, ao menos nêstes pontos, tratemos de dar orgaricidade á nossa democracia liberal, porque, do contrário, os nossos minguados, os nos"os
insignificantes recursos orçamentários, continuarão ir.definidamente - aigo mal, não continuarão ind€'finidamente,
porque um povo que Se não organiza, é um povo fadado a
desaparecer! - continuarão, repito, a ser dispersados em
verdadeiros esbanjamentos administrativos, como se há verificado, na vigência da Constituição de 1891, menos por
deshonestidade dos homens, que por simples falha de coordenação do sistema,
Três siio os pontos que reputo fundaml'ntais á racionalizacãú atiministrativa, a ser estabelecicla pela futura Constituição: - primeiro. a responsabilidade efetiva dos agentes
do poder, na alta esfera da administração; depois, a substituição 110 critério político, pelo critério técnico, na escolha
dos mNodos a adotar, para a solução dos problemas fundamentais do País; e, finalmente. continuidade da ação administrativa. na realiz:u:ão integral das soluções assim e.5tahélecidas. E!'ECS pontos são condensados nas teses 58., 68. e 7a ,
que passo a cÃaminar.
Reza a tese quinta:

sa - "Regime Presidencial, com ministros responsáveis, comparecflnclo perante a Assembléa Nacional e podendo ser por ela destituídos, individualmente, do cargo, quando encontrados em prevaricações ou
ficar provada a sua incapacidade funcional".
Quero explicar inicialmente, Sr. Presidente. que ala
parte desta tese - Regoime Presidencial - significa, antes
de tudo, uma opção preferencial feita a êssc regime, em face
da alternativa do Rl'gime Parlamentar. Não envol\'e ne
nhuma ortorloxia. Efetivamente. o texto restante da tese e
o das duas teses seguintes denunciam a preocupação de um
justo equilíhrio entre os dois regimes, que p6de ser definida
sinteticamente na seguinte fórmula: - "evitar a hipertrofia do poder executivo. característica, no Brasil. do regime
presidencial, sem incorrer na diluição de autoridade, e, con,sequente rlispersão rle esforcps, a que nos conduziria um
regime de puro parlamentarismo".
Isso posto, SI'. PI'esidente, passo a justificar os dcm~ is
pontos da tese.
A responsabiliáade dos ministros de Estado, entre nós,
constituirá a pedra angular da responsabilidade efetiva da
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alta administração do País. Pouco importa q1J,e os ortudoxos
do presidencialismo a repilam, por lhes parecer incompatível com o regime" i\ào tenho, julgo que não devemos ter,
fetichismo por fórmulas esquemáticas, raramente compatíveis com as nossas mudalidades espec~ai:;.,
De qualquer forma afirmo, com alguma experiência
pl'órJI'ia, que, ou os ministros serão responsáveis pelos seus
atos, ou a irrespullsubilidade dêles trará como consequêncja,
a plena, completa, irrespunsabilidade de todos.
Do. responsabilidade dos ministros decorrerão, natur~l
mente, o seu cumparecimento perante a ~\s5eDl1Jléa Nacional
€ a faculdade conferida a esta de poder destituí-los, índívídu::dmente, dos respectivos cargos.
Fl'Ízo bem que a destituiçãu será individual e apenas
<iecorrente de imperatívú de orderr. administratIva - pOI'que, do contrário, cairíamos dentro dos excessos do parlamentarismo, com as Ifloçõe,;; de desconfianca política e quedas de i\Iinistérios, em conjunto.
A medida é sábia, Sr. Presidente, porque, de um laqo,
propiciará, caua vez ma.is, a elevação do nivel mental e moral do :\Iinistério, com grande proveito da administração, e,
por outro 1aoo, faculluI'á, aU5 ministro;:;, magnificas oportunidades de se defenderem, espontaneamente. perante C5 representantes do pO\'O, de quaisquer acusações que julguem
.comprometer a 5\lU dignidade de administradores.
Passemos agora a examinar- a tése ôa, que diz:
(3a _ "Conselhos técnicos oi"gnnizados dentro d~
cada l\fínistério, com (} fim de proporem soluc;ões adequadas aos pI"oLlemas nacionais e funcionando, cuml'
órgãos cOllsullivos, junto aos respeclivo!S ministros, á
Assembléa Xacional e ao ~nsellJD Federal - asscguranuo-se-Ihes o direito excepciof.al de véto, em ..stos de suas especiaiídade$."
Eí facíl juslí ficar essa tese.
As soluc;õ(!,;; administrativas, TIO período de qUar,~nta
t.in().~ de Jlepüblica, pecaram, Sr. Presidente. por dois motivos fundal!1enlai:: primcú'o, f.orque foram traçadas de mOlt.;,
õeficiente ou l':rradu, ohedecenfÍo, antes, áO critério POlítlCu,
no que ao técnico-admmislratívo; srgunJo, porque lhe faltou a cantínuidarle necessár ia de e:xecUl;ão.
Assim, via de regra. a:: solucõl's propostas, para os no~
50S pro1Jlr:mas básico:', (~a["f.·l'iam, dI' mício, du inàisp~n:;ávet
critério tl'cníco, que prrm it isse encará-los de um pont1 Ite
vista geral e nas suas ligaCões com a conjunto, fora de quni:;quer injuncões de ordl'm flcssual ou facciosa.
O rl'paro a l'ssa fontl' malígna de erros s6 o poderinmo~ ('ncantl'ar, Sr'. Presidente, nos conselhos técnicos, órgiios
especializarlas na solucão de determinadas questões, dos
quais lançariamos mão, pelo menos, em onze esferas ndnllntstralivas, peculiares, corno já tive ensejo de propôl" pm
conferencia que fiz há alguns mt~ses, na Escola Politt\enica
do. Rio de Janeiro, podenrlo ser todos grupados, como tambrm
a!l propús, em lrt~s Conselhos Técnico:; Gerais, de organizaç';lo econômica, áe organizar:ão política e de organização 5()-

clUI.

,Aos Conselhos Técnicos isolados caberi.a a função co11,dentro dos resprctivos Ministérios" Aos Conselhos
Técmcos Gerais, formados pelo agrupamento de vário~ dê5ses Conselhos, dentro óas três 6rdens fundamentais de
sultJ~'a
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problemas cconômicos, rolHiros e sociai3, caiJcriam a., nLl'i'buições consultivas perante a A:isembléu Na-;ilH:al e o CeJilselho Federal, sempre que um ou outro h')'lve':d'~ de deliber.u ~õbre aS5Llnlos dc ól'úem econümica, polil ica ou SO;::j'l:.
Esses Conselhos Gel'ais, ao invés de enC<lnH'Cm 11m determinado problema pelo asvecto rcstdto, qUI) pódc comportar dentro <.la alc;ada de uma pasta i"n!a.-Ja das outra:" o
examinariam. ao contrário, iJOf toda5 '13 ~l!a.' f:lCé5. na sua
integridade, Uma questão econômica, por 'lXC111p!O, sel'í:l di:;cuUda, ao mesmo tempo, por um cOll<;plho lécnico de produção ao lado de um oulro de I rab::dho, oul:'o de comércio,
outro àe inúúsl ria, outro de transpor'tll,; e Ollt.~'O de finanças. As!\im, todos os seus aspectos se::iam v~nlilado", r~ce
bendo o problem'l, ao fim, uma solução P,õJrt1pli'!a, e n:io apenas adstrita ao critérjo do Ministro crn,~ Lve;;,;·! tida, pr'imeiro, oportunidade de falar, a !''!spe:la, aI) Presidl!nte da
Repúhlica, (Muito bem.)
F1'izo, oul1'o:>im, que, si fôr facultarl,) a05 POd('I":;; Legislativo, e Executivo o direito de di5!Jerdjl~:tJ'I'm tempc e
dinheiro, na discussão ou execuçfio 'I ~ lOetljda~, conlra as
· quais se hajam previamente manifestado. tais CunselllOS, por
unanimidade de votos, melhor será não o;; criar, p'Jr'1l1e estariam fadados a constituir mais uma excl'ect~ncí,l. d~nl1'O do
.orgrtnismo administrativo do País.
O segundo motivo de fracasso da 0])1'« adminisll'aiÍ\'a àa
Repúhlica de 91 foi, seguramente - e (~,:;!(~ ainda ('m escala
maior do que primeiro - a falta aosol l )!::!, de t:ontiTlludade
na soluCfio do,:; problemas, postos deficj~·nl.('menle em equação, peios ministros das diferentes !l'.t"ta,. O erro agr:!\'(;t\-se
porque. além de serem intrinsecamen:',~ d~firienles as solucões adotadas, sob a pressão de inj lITiI:;;CS poJiLic:t 3, nunca
po~emos, ao menos, executá-las, de ro')]) continuo. até o
fim. Cada gov~rn() que ocupava a cadeira presid~nci:ll limb:'ava - esta era a regra - em conlr.ll'i:I:' o sentida da solução começada por sen antecessor, par'a oricllt<Í-lo, muitas
vezes, em direção inteiramente oposta. (.tIu:t) bCI/L)

°

Por isso, pedia a adopção de uma nórma como ('sla:
70. -

"Criação de um Conselho Feder:l.!, ü:,gilo supremo
de supervisão, com as missões p r e;:'lllinclll<'5 de:
a) co.:>rdcnar e garantir o) ftmcciona:-llC:l(;' autônomo e harmônico rios trl\s poderes - Expelll ivo, Legislativo e Judiciário. dentro da alçud.l federal;
ú) c;::labelecer e garantir a !'I)op/!,'ac;ãn racional
d{~!'s(>s tI'es poderes federais eom .),; poder'c;; homólogos
estaduais, através de soluções gp.r,lis preestabelecidac;,
de acôrdo com as realidades naciona!~;
c) a,:;segurar a continuidade da adminislração púhlica, alravés da transítoriedarle dos governos r,~pu
blicanos;
d) garantir ef,~tivamente o equilíbr il) fed'~l'atívJ,
oulróra assegur~do, teoricamente, pelo Senud(',"

Em consequencia:
a) ConsLiluição igualitál'ia deste ConsE'lho, por um re· prescntanle de cada unidade federada, excluida a interferência de quaisquer oul.l'os elementos p.stranll115 a eSSa re· presentação, pelo menos para o efeito de voto;
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b) obrigatoriedade de tomar deliberação ;;ómenie eID
plenário, ainda que, para efeito de estudos, possa ser divididoem comissões especiais;
c) função deliberativa, em relação ás alribuiçõe3 fundamentais já especificadas;
d) duração do mand:l!o de seus membros LJ');' ires períodos governamentais, fazendo-se a Sd;l rcnovuCiÍ0 ;lei(1 terçoOl~ pelo quarto" .

Esse órgão, Sr. Presidente, eu o cOn<;idero um::!. verdarJeira cúpola do regime; e da sua influência, '1C ll:,~canismo·
governamental, organizado pela nova Consti tuição, espero,.
advirão consequências bemfazejas.
Cumpre-lhe, como já fiz res::ialtar, aind:t há pouco, o
prtpel ae órgão moderador, em face da atuação do,; três poderes, entre que se repartirá o exercício da sobarani:l. nacional, c, sobretudo, o de órgão máximo ct"é coor'dcnacáo e
racionalização das atividades administra~ivas. dentro da esfera federal e, um pouco além, na Slla nece~sária coucatenóçáo com as atividades correlativa'5, já dentro d~) ambito·
de competência estadual.
.
Mas não é só, Sr. Presidente: É fácil vêr-se que, assim·
organizado, êsse Conselho realizará, de modo cnbal, o equilibrio federativo. outrora assegurado, apenas tecI"iCam~Ille,
pt·l0 Senado. De facto, sendo compo;:.1 19,'alitariam~nte, de
~Jm repl'esentante por Estaáo, munido de atribllil;I)(':; muito
mais relevantes e efetivas que as do antigo S~nlldo, e devendo, ndemais, deliberar em plenário -:- pIe ~ran(i['á, no·
~ogo quotidiano da administração federal, uma dIstribuiçãO'
rigorosamenle equilibrada dos deveres e prerrogativas atribuídos, pela União, ás Unidades federadas.
Frizo bem que essa importante missão só ~erá cumprida,
si o Conselho fór composto de, apenas, um re:;n'e'5l3ntanle por'
Estado e suas deliberac;:ões se fizerem em relmiio conjunta
d~ seus membros, porque, do cont":l~~0 ninguem ~~rn
aqui o direito de iludir-se - as comi;;sões mais m:portantes
csberão aos grande.s Estados, sendo praticamen~:! exc:uidos,
das deliberações fundamentais do Conselho, os Estados de
fraca significacão política.
A durac;:ão do mandato, por três períado!; gove.'p.nmentais, e a substituic;:ão de seus membros pelo lel'CO 011 pelo
quarto, propostas nesta tése, para o Conselho Supremo, são·
uma garantia da continuidade de sua orient~lI:ãl) (' ·ie resistência. ás solicitações do fJoder pes30al das pre.~idenf e'5, evrmtuaimente pos::iveis atr!lv~s de seus SlJc~ssores.
Antes de prosseguir, desejava que V. Ex., Sr. Presidente, tivesse a bondade de informar-me de qlJnn~.o tempo·
a:I:da posso dispôr. para concluir minh:l oracã0, pois, contrariamente ao que pensava, vejo que irei ocupnl' a alenção·
da Casa por muito tempo e não quer,.), de fúrmn algt.mn,
abusar da paciência generosa com que os S1's. Con'5t.ituintes
me tcem otlvido. (Não apoiados.)
O SR. PRESIDENTE - Dentro do primeiro prar.:) regimental, V. Ex. póde falar uma hora. Em seguida, mais
meia hora, mediante consentimento da AS'5embléa.
Consulto a Assemblé2 se concede meia hora de pror:o-·
gacão, afim de que o Sr. Ministro Juarez Távora. conclúa
as suas considerações. (Pausa).
Foi conceàidu.. Continua com a nalavra (1 SI', :\finjs-·
tI'O Juarez Távora.
•

-

363-

O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - 5enhor Prcsi,dente, quero, inicialmente, agradecer fi g~nero_~idade com que
me teem ouvido os Srs. Constituintes c lhes dar a (·erteza.
de que procurarei S('!' o mais breve pC'3sivel, no exame das
le5es restan tes,
A tese oitava diz:
8& -

.. Ass~mbléa Legislativa unicameral, composta de
represenlantes políticos, r~slril.unent~ proporcionais aos eleitorados dos Esta rJ05, e de representes profissionais, na proporçã.:> de um terço doefetivo total da Assembléa."

Parece-me,

::::1'.

Presidente, qne, lima vez aceita a cria-

Cão dos Conselhos Técnicos e do Con~elho Federal, nos moi-

des propostos, se torna desnecessária a d'.lf:.lidade de Camaras
Legislativas.
.
A proporcionalidade reslrita da reprei'cnlação polílica
d(IS Estados, em relação á população pl~!loral, se j'l5tificn,
àt um lado, pela necessidade de reduzir o eletivo da Camara
e evitar um grande deseqUllíhrio entre as bancadas dos grande:- e pequenos Estados e. de outro, pell) :,slímulo direto que
a medida traria ao alistamento eleitoral e indireto á d.lfal,(~tizaç:ão do povo já que só aos alf:lbp.lizados se ex:ende
.; direito (le voto.
Devo confessar, agora, Sr. Presidente. que sou partidário da representação profissional, embora essa idéa seja combatida por muitos espíritos brilhantes, que a aCU';:Hl1. p:'(!liminarmente, de inexequivel, dada a atual rlesol'ganizaçã.ú
das nossas classes.
O SR. NOGUEIRA PENIDO - Isso prova o adiantamentOo
de V. Ex. e o atrazo dos seus oposilores.
O SR. MINISTRO JUAREZ TAVORA - Não respondo
imediatamente ao nobre constituinte, porque confe"so qlle~
ao contrário do que diz, me reconheço tão .l!.razado (Não'
apoiados) que não tenho elementos, nêste instante, para julgar si o seu aparte é um elogio ou cousa diametralmenteoposta.
O SR. NOGUEIRA PENIDO - Afirmo que não é um
elol;io, mas o reconhecimento de uma verdad(l, atestada por
autores da competência do professor de direito Lc'on Duguit,
de Posada, grande técnico de direito público, de Max Adler
e confirmada pela autoridade de vulto politico, de um chefe
republicano, da envergadura de Borges de Medeiro;;. Que.n·
está em tão Ma companhia, póde continuar a pleitear a representação profissional. V. Ex. está com a razão. Não a:.
têm os que se opõem á existência da repres~nt.ilçilo de elas~es, aquí tão brilhantemente constituída, não pelo humilde
aparteante, obscuro e inexperto flln~ionário público (Nõ:()'o
apoiados), mas por verdadeiros leaders da profissão, que
veem até im[1rimindo orientação aos trabalhos desta. Casa.
ilustrando-a com a sua experiência e seu salJel·. Faco tal'
afirmativa com toda independência cívica, com toda a Mnvicção jurídica e política, sem desejo de agradar a quem quer
qUE: seja - representante do poder, ou o mais humilde cidaàão, que se oponha ao princípio da representaçrro de clas3es
nas Assembléas políticas.
u SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Agl"arleço a Mn-dade do aparte do nobre representante de classe.
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,
Contin~and~, direi, com inteiro desassomb\'o, que sou
. trnnco partJ(láL'lo da representação de classes. Pell110 quo ela
lnJolu\'á sangue novo na assemblén polfLica, fll'o~er\(IQ qUel a~
qU(!xtÜI!S~ de carater IJuram~nLe faccioso, t.áo comun::l no!!
1101':4014 Congressos, qne .quaSl absorvem os seus rjeb!lte~, \'enllll/ll 11 I;('r temperadas com ccr-ta dóse de realismo u Ul~
11lJm ,,~nso, que nunea faltarão aos Deputado:; de classe.:! PUí"(IUe f'!ltn!l - senlinelas sempre vigilante::! dB s~us pr~prio~
IIl(f'\'('14~CS não permitirão facilmente que St'lIS f.leleguuo:'l
014 ohlllcrem sempre que os mesmos devam
estar em jogú
nlls deliberações <.las a~sembléa::l ordinária!!.
Salto, Sr. Presidente, a tese ga, que trata da .• unidade do
Código de Processo e da organizacão judiciária", porqne ela
li!! ('nquadra, de alguma forma, dentro da tese 10a , assim [.JI'mulada:
10a - "Fortalecimento da unidade na.cional pela
uniformização da atividade governam.:~tal, em rudo
que disser respeito á justiça, á saúde e ensino PÚbJiCOi
e á defesa nacional, consagrando o princípi~ ja Cl'ntralização doutrinária, sem prejufzo da uecessát'!a docentralização administrativa."

Essa tese, Sr. Presidente, já (oi discutida, atr'á!!, 111'
.pRrt(J referente á decentralização, quando a acc:ilámo::l cllmo
um corolário do regime federativo -- feita, não a r~llLI'ic:iiú.
mlll! a necessária ampliação, no sentido de que à esflH'U admz.
nllltraliva, que a deve reclamar e ser respeitada em SUI1 IJrc·
t"n!lüo, não é, propriamente, o Estadú, e sim - si QUi1.C1'1l10S
""1' sinceros e dar o senso da realidade a essa decclltr'aliza.
ello - a esfera municipai. Quap.to á unidade de .:Joutrinn,
p~nso que ela deve ser garantida como uma medida elemenlnr, assecuratória da unidade naciona:. Urge qUt' se de a.
União a prerrogativa de legislaT', ou melhor, de doutrinar
lIôl)('/~ justiça, dl3fesa nacional, ensino e saúde pública, firmando as suas normas geraiJ:õ, i'em prejuízo d,l n/~ccssári:l
df!centraliza~ã{) administi'ath:n: p;:,rque, oomo h~ POUM 16ferC, o nosso meio geográfico, extremamente diversific:1do,
tz'abalha, quotidianamente, pela diferenciação das populnc;õ~s
que o habitam, e seria crime dn incúria, senão d~ lcsu-pál!'ia,
que 05 homens responsáveis pela mdestrutibllidal1c UI'S:-:l
en/.idade íntegra, chamada Brasil, não procurassem, por medidas políticas altamente sábias, conlrabalançar, criar uma
n8pécie de força de equilíbrio, que, a todos os instante.; f! em
todo3 os recantos da pátria, diga ao espírito no povo, trahalhado ")or essa soliciLação diferenciadora do m<lio ~eogràrico,
que, apesar de tudo, há fatorl:'s de 6rdem intel-:!ctual .~ mCrr(~I,
mnis vnliosos, mais elevados (Muito bem), do qU'1 essa 5011oiLnção material do meio cósmico e possam, as;;im, :::obrepi\r
a l'ilses fatores de dissociação, os princípios de "nidnd.~ pátria,
in!'ltllados na alma cio povo, sohretudo pela atuação niveladorn da Escola e da Justiça I (Palmas.)
Sr. 'Presidente, passo á tese 11 a, que diz:
Ha _ "Adotar o princípio da indep€llldend:l ('nl.re os poderes temporal e espiritual, sem preh~izo de
~un necessária eolaboração recíproca, na solu<:tlo do:>
problemas morais da nacionalidade. "

Não enuncio e defendo a tese apenas como calólH:u,
:Enuncio-a e defondo-a com a sinceridade dos homens que
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ainda acreditam na força invencível dos pr~c'Jif.(lS rnOl'ni!'!,.
oriundos rle qualquer crença
desde que se';;l I'calmente'
uma ~ren~a, e consubstancie, no seu Evangelho, uma séri~
de prlDcíplOs enobrecedorcs.
Essa força mo.r~1 ---: afianc:o-o - nüo é cai:;:! dcsprezlvel, dentro elas soh~llacoes desencontradas que om agitam ()
mundo c ql1e_ precIsam, nas sna,.; conscquênci:.ls fmuis, se.:.'
controladas, nao apenas pela manopla de fpI'ro dl)~ governos
mas pela concicncia diciT)linarlu dos ind ivídl.1o:;.
(Jfltitr;
bem.) Si, em auxfIio da tarefa quusi sobrehumana do pod(~r
:i!úblico não vierem essas ohsel1ras forças indivi.luais qur,
Isoladamente nnda valem, mas :;omadas e desviadas, porle;-iio
converter-sl: em torrente impef.uosíssima, não s(~i ql1e será
de nós, ao léo dos desvarios e agitações da époe:l qU(~ vjo,'cmos (Apoiado.!), sobretudo porquc saímos das acnrjr:l1Iias ~~m
saber o abc dos prohlemas fundamentais da nac;onalidarl".
desconhecendo intef;'ralmente as nossas pr()prhs r;~alidauc:::.
O SR. GCAR:\Cí SILVEIRA - Não tivem(l.~, então, rc:t..
lidade religiosa? - permita-me Y. Ex. a pcrg- I.lp.t.l.
O SR. 1'III:\'ISTRO JCAREZ TAVORA - TÍ"emlJs rr.al.-,
dade religiosa no senso Guasi nnanime da naf.:âl). surgida, por
:J!'sim dizer, com uma celebrac;ão religiosa catôlk:l. ('\{lOifldos. )

O SR. GGARACf SILVEIRA - Essa rca!jdad~. J'ol'{~mr
não influiu beneficamenle nu;; r1esf.inos do PaIs, ',m () Esfado.
de que tanto Y. Ex. fala, foi Lambem absot'\'i·!o 1)01' '.::,:;a
mentalidade?
O ;'R. I\IJ:\'ISTRO .JGAREZ TAVORA - ee!'tanll':1I'~ (lO/.: v
espírito religioso tem influido beneficamente nos 110""0;; r1(~S
tinos. Pelo rnl'lIO'i ningnem pode afirmar que a f111'1Ilalidadc
instilada, desde o bo.rc;o, nas almas cristãs e. mai;; especialmente, nas almas ctlf.ólicas, tenha concorrill,). ciil'pl:l (lI! iIJlIírctamentf', para lançar mais algumas achas :'i lel'l'i\'f:! fo-·
gueira, em qllC os espíritos mod(~rnos se af.iJ'arn, á priJl;lIra
de qualql1er eoisa nova. ql1e os lihel'fe das dúvida'i e ang-úslias, em que os traz meio wbmergid05 a civiliz:ltão cOlll.cmlwranea.
Sr. Presidente, diz a tese 12r.:
12 a - "Garanli:: plf'na c ampla da manifestac;flO
do pensamento - oral ou escrita - estabcl,~l;ido C regime da liherdade e responsabilidade COt·l'(~jativa."
Ila~

:f; ouLro ponto delicadíssimo. Espíril.o libel'nl, não ape-

(·m palavra. mas de c.1n\'irSão, enlendo que .seria ,uro
c,'ime. seria mais da que um CrllTll', uma desl\l)11l';l, lmp<'lII:iSe
(, poder, ::t qnem quer que f0sse. de. rlela pe!1~ ou 1lPI:1. palavra, no jornal ou na tr:buna, rsplanal' as crltr~as que e~te.n-·
(tesse justas. a respeito dos acedos c desacertos la admlDl5tração pública. (Muito bem.)
Amargurado, l'mbora, Pl'los ~raves prejl1ims d,~ nos~a
mentalidade na matéria, não me Inlpelem, contudo, no pronUIlciar estas palavras, l1uaisquf'l' l'esentimentos - mesmo·
l)ol'ql1e peuso que não ha sofrimento que não traga, no fundo, algum proveito.
Falo. apenas impelido pela convicção de que é mistér
colocarem os homens de govcrno, acima de suas vaidades
ou tendêr{cias comodistas, o dever de consciencia de dize-·
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:.rem desassombradamente, o que sentem, sobretudo, quando
isl';o' é necessário á realiza~ão de qualquer medida de utilidade coletiva.
E por isso, Sr. Presidente, afirmo, com o desassombro
..com que, graças a Deus, costumo externar meus pensamentos: dar liberdade á imprensa, sem lhe criar a correlativa
responsabjlidade, é perder a própria imprensa. (Muito
.bem.)

O SR. ACÚRCIO TORRES - Esse caso da liblJr Jade do
pensamento, tão justamente reclamada, já estaria re5L.lvido, se o Chefe do Govêrno Provisório, revogando, como
prometera, a lei de imprensa, tornasse lei o projeto Levi
Carneiro.
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Sr. Presidente,
não conheco - e deploro bastante que os meus afazeres,
cada vez mais acumulados, me não hajam permitido uma
oportunidade de o conhecer - o projeto Leví Carneiro;
mas, já familiarizado com o elevado senso de equilíbrio de
seu autor, estou certo de que, si o Govêrno Provisório houvesse adotado tal projeto, embora não lograssemos realizar
uma solução definitiva e integral - porque a marcha de>
homem para o aperfeiçoamento é comparavel a uma convergência indefinida de assíntotas - teriamos, contudo, dado
um g~'ande passo, não só a bem da tranquilidade dos que
ndministram, mas tambem no sentido de propiciar á imprensa - principalmente, á imprensa bem intencionada . o ambiente em que, com o jogO quotidiano das responsabilidades, fosse, aos poucos, aprendendo a raciocinar para
: a sensibilidade dos outros, como raciocina para a própria.
(Muito bem.)

Vou passar á norma n. 13. Diz esta norma:
13.a "Dar ás prerrogativas individuais, asseguradas pela Declaração de Direitos da Constituição
de 1891, um sentido mais prático e humano, no duplo objetivo de: primeiro, torná-las uma realidade
para o indivíduo; segundo, subordinar, porém, a cada
interesse do individuo ás conveniências sUpasso,
periores da coletividade."

°

Não é difícil defender a tése Fiel á promessa que fiz
aos 81'S. Constituintes e a V. Ex., Sr. Presidente, limitarme-ei a apontar, apenas, dois exemplos para dar justa idéa
do senso dentro do qual entendo deveriam ser moldados OS
direitos individuais, assegurados pelo pacto aqui em elaboração. Um consiste em garantir o direito de trabalho, a todos os cidadãos brasileiros válidos, e,. o outro em socializar as riquezas naturais, como as jazidas minerais € as quédas dagua, transformando-as em patrimônio inalienável da
Nação. Em relação ao primeiro exemplo, estou certo de que
h'averá quem o considere compromisso, talvez menos real
do que aquelas velhas promessas estampadas na Constitui<lão de 91.
Acentuarei, entretanto, que, num país da extensão do
nosso, e onde a terra reclama braços para trabalhá-la _
e reclama tantos que abrimos as nossas fronteiras aos filhos
de todos. o~ recantos do planeta, pedindo-lhes a colaboração
le~l e_ efl{;~ente não é possivel, sinão por uma des'lrga. n~zt'çao mIserável do trabalho, tenhamos ainda a bater ás
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das repartições públicas - e V. Ex., .Sr. Presiden-;te, que várias vez~s tem sido homem púbh?o, o have!a
. -.Sentido - mãos VIgorosas, que pendem vencIdas por nao
encontrar no traballm organizado, o ganha-pão indispen.sável á própria subsistência. (Mnito bem. Palmas.) Há de
haver portanto, meio de, em país como êste, cuja produção
Tecla~a, em suas fontes, braços para o trabalho, 'garantir,
.u todos os cidadãos válidos, o exercício de profissão que
lhes assegure os elementos indispensáveis ao seu sustento
·e ao sustento e educação da família.
A equação, não serei eu quem a vá estabelecer. Há, aqui,
por certo, espíritos brilhantes e muito mais experientes, que
:poderão traçá-la, para gloria própria e felicidade do Brasil.
O outro ponto, Sr. Presidente, é aquele que manda so.eializar as riquezas naturais. Emprego a expressão - ;;0.úializar e não nacionalizar; isto é, t.ransformar em um bem
inalienavel, do domínio da União, as jazidas minerais e as
.quédas dagua. Entendo que elas não podem constituir um
"patrimônio reservado exclusivamente áquele que, "por acaso
·a"penas, as viu aparecer ou aflorar á superfície do sólo,
:áquele que, muitas vezes, nem teve capacidade para raspar
a terra, com a enxada ou o arado, e tirar de sua fertilidade
·todos os próventos que o labôr agrícola poderia proporcionar - mas que Deus terá, antes, destinado como um bem
·comum a toda coletividade nacional.
Seria, pois, uma injustiça dar, de mão beijada, áquele
.que comprou, por seus justo valôr, um trecho de terra fértil - além daquilo que ela póde produzir, pelo esfôrço dig'nificante dos que a lavram - os tesouros encerrados no seu
:.seio.
No Ministério da Agricultura, Sr. Presid~e, foi uma
.das minhas primeiras preocupações - partindo, sempre que
"possível, dos anteprojetos organizados pelas sub-comissões
'legislativas - a elaboração dos códigos que devem regular
·a exploração de nossas riquezas naturais - oCodigo Florestal, o Codigo de Caça e Pesca, o Codigo de Aguas e o Co,rligo de Minas.
O 1° já foi. aprovado pelo Sr. Chefe do Govêrno, o 2°
€stá concluido e deverá subir á sua sansão antes do fim
dêste mês, o 3° já está redigido no que se refere ao apro·veitamento da energia hidráulica, e o 4° está sendo discutido em suas bases.
Estabelecerá êste último código (o de Minas), inicialmerite, li diferença entre :Minas e Jazidas Minerais - para
atribuir, em seguida, aquelas ao domínio particular e re.servar estas ao patrimônio da União Federal.
E' por isso, Sr. Presidente, que o futuro Código de Minas vai traçar, de início, esta diferença entre o que se c11a...:
ma uma mina e uma jazida mineral, reconhecendo o domínio
-sôbre a mina ao proprietário, que nela dispendeu energias e
inverteu capitais, reservando as jazidas, de maneira definitiva e inalteravel, ao patrimônio da coletividade, para que
.êOnstituam, em poder da União, um instrumento de compensação ás desigualdades econômico-financeiras dos Estados.
'Ü mesmo poderemos dizer com relação ás quedas dagua,
,cuja posse a Constituição republicàna, abrindo um hiato nas
legislações sul-americanas, entregou aos proprietários das
te~ras ribeirinhas; e êstes,· inexpertos ou inescrupulosos,
deIxaram que' elas fossem passando de mãos a mãos, até
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caírem, em grande parle e por preços irris6rios, em poder'
de indivíduos ou empresas estrangeiras. (Muito bem.)
"Considerar a família como célula fundamental da sociedade, por cujo desenvolvimento, bem-estar e estabilidade
deve zelar o Eslado" - tal o teor da lése i4 a .
Excuso-me, Sr. Presidente, de defender esta tése. As
diverg(~ncias que sei existirem no seio desta Constituinte,
em relacão un assunto, apenas Se referem á melhor maneira por que se ha de zelar pela integridade e desenvolvimento
da família, entendendo uns que êsse objetivo será colímadopela instituicão do divórcio, emquanlo suslentam outros que
esta estabilidade ou segurança sÓ poderá ser obtida pela
indissolubílidade do laço matrimonial.
l\'ão entro aqui na discussão dessas duas órdens de idéas,
dizendo apenas, por dever de sinceridade, que não acredito
que a instituição do divórcio possa, no Brasil, concorrer,
de qualquer fórma, para aumentar a felicidade relativa da:
família.
Finalmente, Sr. Presidente, a tese f5 a , única, talvez,
dentre as teses apresentadas, que fére de frenie as questões
de órdem financeira, eslabelece: "distribuição equHatíva das
rendas. dos tdbutos entre as três esféras administrativas
- federal, estadual e municipal, de fórma que, a parccla
nacional que mais concorrer par'a o :isco, maiores benefícios, diretos ou indiretos, venha a receber do erário público.
"Em consequência:
a) manter a distinção de c.,m'i)p.!ência trihutária, entrea União, o Estado e o Município, racionalizando-a;
b) unificar o aparelho arrecnflador;
c) basear a distribuição das l'endas nrrecadadas entre a
União, Estados e Municípios, propul'cionalmcnte á soma de'
seus encargos administrativos - ~ não de accôr'do :;om a
competência tributária respectiva".

O ass1Ánto, Sr. Presidente, V. 1-::::., já o conhece, porquê
foi por mim versado em uma ca:; Sr.S~ÕI!S da Comissão de
Estudos .Financeiros e Econômicas dos Estados e Municípios. Encerra seguramente probJen1:l da mais ulta reJ(:vaucia, porquê é verdadeiramente no fundo das dcsiguadactes e
injustiças financeiras que se vão g~!'a!", cm última análise,
muitas causas, próximas ou rerr· ... l;", das queixas contra o'
desequilíbrio fedartivo.
A Constituição de 91 atribuiu aos Estac!ús, á União e,
::lOS Municípios competências trilJlltári:l.s disti.llas e mandou
que, de acôrdo com essa compelôncia lrihutária, cada um
arrecadasse, predominante ou E''\:c!u51vamenle, os recursos
com que houvesse de provêr ás pr,'íprias nC!cegsidades.
Sucede, entretanto, que o f((cies geográfico do Bra~il
não é uniforme. O País é, pelo ~(~ntràrio, congtituido de aspectos inteiramente diversos, sobrctndo no que se refere á
c:istl'ibuic;âo das fontes de rifjuez:l, em que incidem as competências tributárias dessas três (lntidadcs administrativas.
Não admira, pois, que esse critério jJequc irremediavelmente'
IJela base, produzindo rendas de,;prop0l'c.ionadns para a
União, o Estado e o Município.
O SR. PRADO KELLY - Sem nenhum critério racional.

-

369-

O Sr.. l\IINfSTRO JI;AREZ 'rAVORA - Scm ncnhum ~!.;
tério racional, diz muito bem o ilustre Deputado pelo Estad,)
do Rio.
Ha casos, conforme tive oporllmid::ld';l de citar na Comissão de Estudos Financeiros {., T<:cClnômicos, que evidenciam essa falta de critério, caIr", aqu(~le, do l\lunicfpio de
Cabo Frio, onde a União arrecnJa. ::mualmcnte, 1.700 contos e o Est.ado cêrca de 400, o de~g<'al;ad0 município nem ao
menos 100 conlos tem conseguido arrecad~r.
O SR. SOARES FILHO - N,) Estado do RIO, temos,
ainda, o caso do município de ';5.0 Gonçalo.
O SR. l\fIXTSTRO ;,UAREZ TAVORA-Temos, ainda, o
município di' ~ão Gonçalo, como bí'm lembra o nobre Deputado, onde a Cnião recolhe 111 mil contos, o Município e oEstado cêrca de mil conlos cada um, mostrando. assim, a iniquidade dêsse cri I<'rio, prl~t.raearlo Sf'm se el'ludu)'('m nas foni.es
esl:lstísticus, as posl'ibilif)adcs de renda que, de aClJJ'I!O com a
competência tributária Í!'iam caber ás respectivas esferas administrativas.
O SIto SOARES FILHO - Hj ouLrn consf~quênci:l., a;nd:l
no que diz com o custeio de se!'vi,:05 ~trillUfáo:; aos municípios. F.stes, na. sua tona tribul:lri:l. apenas arrecadam
taxas urbanas. Verificamos, no entan~o, easos cI.. mo este:
enquanto municfpios, como o de Barra do Piraf, E:-tado do
Rio, sem zona rural, com grande cenfr l) urbano. arrecadam
. 1.500 :000$, tendo o onus da cJoscrv&'c,ãe. de estr:>.rfas, que
não atingem a cem quilômetros, 0:1tr05, como o de Vassúuras, com zona urbana pequenfssi:na, têm o encargo de cún!=ervar estradas que vão a cêrca de 700 quilômetros.
O SR. ACURCIO TORRES - E é dês~cs Municipios, €m~obrecidos, qeu o ante-projeto, '1 tílulo de edu.~(:«:ão e saúde
pública, ainda quer arrancar 10 % das rend:J.5. Permita
V. Ex., afirmá-lo, com o meu pp,-;sínllsmo. em tal caso. Já
jámais chegarão. Devíamos proc~de;:-, contrariamente, dei,,-ando nos Municípios alguma coisa do quo? a União ar!.'ecada.
O SR. l\1f~ISTRO JVARZ TAVORA - VV. EEx. li:m
razão. Como, porém, Sr. Presidente, ia dizendo, o vício fundamentaI de rendas, consagrada na Con.~titlli(:ãl) de 91, parte
justamente dessa falta de critério inicial, com que o legisiador atribuiu, sem pensar nas r'3'5poll5abilldades aàministralivas de cada uma dessas enUdarlc3, fontes de receita,
cuja suficiência, em rebc;ão áqu~la:) respon::abilidadcs, ningnem podia prevêr.
Daf, SI'. Presidente, tem re,tlllado, de um laào. a criar;ão ou agravação abusiva de impr1.,los anti-ec(jnômicos, e, de
outro, essa coisa desastrosa, que ltlTrl sido, ~l1f.re nós, a hipertrofia do Estado, em detrimento do MlJnicfpio - hipertrofia que rcssalta no flagrante ·je,nr.orrl(1 p.::tabelec:ido entre
o regime Americano, que a nos;;:! Const:tllicão COPlOU, e a
maneira por que o temos comp!'e.~ndido e praticado, nesse
})articular.
Vale a pena citar alguns dado:: concret03, a respeito: c:s municípios americanos, ainda no exercício de 1931, ar.recadaram 47 % da renda global da Naciio. e os Estados e a
União, como se não julgassem l:1::l5tant;,l toda essa soma de
recursos financeiros, atribuiram-Ihes ainda várias subvenVOLUME II
23
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l}ões, que elevaram a mais de 50 % d!). rend~ glo~a~, as ~es
pesas por êles feitas dentro de sua alçada adnlllllstratlva.
Entre nós, Sr. Presidente - (' pena que não tenha á
mão as estatísticas - os Municípios, aí incluídas as capitais,
nunca dispuseram, para atender ác; necessidades de seus hl:l.bitantes e desenvolver suas font~s d~ produção, si quer do
20% dos recursos totais arrecadadi)~ pelo fisco. A competição
tributária entre a União e o Eslado quasl tem t.niquilado,
no Brasil, o Município que é, c::>mo vimos, na União Americana, uma cédula privilegiada em m:i:érin econômico-financeira.
Dirão, Sr. Presidente, que a nossa vida Municipal é
lDcipiente e não comporta a rd"'pol1sabilictade de encargos
tão elevados; dirão, talvez, que será difícii ou perigoso alterar as atuais atribuições funciooais, correspondentes ás
nossas três esferas polítíco-admini-;lratlV::l.5. Insurjo-me,
porém, Sr. President.e, contra ês.õc armmento comodista, denunciador de falta G8 coragem - p..>rque é IJreciso vencer
todos os preconceitos, por mais r~speita\'eis que parecam,
ciesde que se tenha chegado á con~IIJ~ii.:i lógica e irrefutável
de que não consultam realmente as necessidades do País.
(Muito bem).

O SR. ACURCIO TORRES - O; municípios '\ivem em
penúria que s6 podem fazer melhoramento:; á cusla de
p.mpréstimos. Precisamos ajudá- i o5.
~:ll

O SR. MINISTRO JUARZ TÁVORA-'E note-5e, Sr. Presidente, que os Estados da União amcrica eram praticamente
independentes, antes de se constituirem em nação soberana,
mau grado a subordinação devida i metrópole longínqua. E,
depois que, pelo império das circunslancías, gravitaram entre si, para formar a Federação. êl~5 souberam, num alto
gesto de compreensão política, j ~:;po.i:;,.r-sc de tudo aquilo
qúe sentem já não ser cbamados .a realizar, cedendo-o â
União soberana; e não quiseram retira::-, em cl)mpcnsação,
das suas pr6pi:'ias cédulas, que são os Municípios, ns meios
tie subsistência ,porquê sabiam que nenhum organismo se
pode desenvolver bem, sem o forf.al~dmento das moléculas
õe sua constituição. E o Estado '1mericano - vêmo-Io tambem pelos dados estatísticos d'~ss~ orçamento - retirou
npenas, da soma global da arrecadação da grande nação do
norte, apenas i 7 %, para prover todas as suas necessiàades
admini5traUva" .
E', portanto, um belo exemplo em que nos podt:mos insIArar, não para romper de vez - porquê lIão tenho a ins(:nsatez de propôr evolq<;ões por saltos - mas para consagrarmos na Constituição a tendêncil definitiva e necessária.
de irmos, aos poucos, corrigmdo ê.'$i!s defeito!!>, que s6 não
entram nos olhos daqueles que, pOSitivamente, não os querem enxel'gar.
E' necessário que, dentro '~ril. brevt::, restabelecido o
equilíbrio natural entre a atividade funcional do município,
como órgão legítimo de assistência a·) povo, nas sua., necessida..des e aspirações e e:;se~lcialment.e fomentador da produçao, nas suas fontes, e a União, como órgão da sobi'rania
nacional, incumbido da sua defe;;a interna e externa, possa
o Estado desempenhar o papel nobilitant~ de intermediário
escrupuloso entre a União soberana e os Municípios autô-
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~omos, com a finalidade precípua de adaptar as normas
,gerais emanadas daquela, ás P'?euliaI'idades locais dêstes.
Eis aí, Sr. Presidente, o apêlo qua julguei do meu dever
.dirigir aos Srs. Constituintes e Olte mo:! permito sintetizar'Destas palavras:
"Si ainda houver, antes de s(} disculi.·em os dispositivos
;>articulares que hão de integral' o texto Constitucional 'uma oportunidade de se traçarem as normas gerais que de'verão caracterizá-lo, irnpriminda harmonia e coerência ao
,Seu conjunto, é mistér não deixar de aprCJveitá-Ia."
E terminando, Sr. Presidente, repito: ~omo não e~tou
:habituado a pedir a quem quer qu~ scj:l, um esforço útil,
liem lhe dar imediatamente a c')laboracão do meu pr6prio
e~forco submeto juntamente com êsse apêlo, á consideI'ação desta Assembléia o punha::lo rle idéias que aqui acabo
~e explanar, modesto e quiCá insignificante, mas que p6de V. Ex., acreditá-lo - r':!p.. e;~nta o nlelhor ,ia minha
;bôa vontade em colaborar com ela na magna e nobre tarefa
a que foi chamada, de dar ao País um novo, um belo c,
!obretudo, um adequado edifício Constitucional. (Muito

bem; muito bem. Palrna.& o Oorn.rtor é vivamente cumprinnen'tado.)

O 81'. Presidente ;pediente.

Está findo o tempo destinado ao ex-

Vai-se passar fi Ordem do dia. (Pausa.)
Comparecem mais os Srs.:
Alvaro Maia, Mário Chermont, Moura Carvalho, Abel
.Chermont, Carlos Reis, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pi:-es
:Gaioso, Valdemar Falcão, Leão Sampaio, Figueiredo Rodri$ues, Jeová Mota, Ferreira de Souza, Odon Bezerra, Pereira
Líra, Veloso Borges, lrineu Joffily, Barreto Campelo, João
Alberto, Souto Filho, Luiz Cedro, So!ano da Cunha, José Sá.
Alde Sampaio, Clemente Mariani, Arlindo Leoni, Medeiros
Neto, Atila Amaral, Manuel Novais, Gileno Amado, Aloísio
,Filho, Nilo de Alvarenga, César Tinoco, Alípio Costallat, José
Eduardo, Fábio Sodré, Melo Franco, Negrão de Lima, João
Penido, João Beraldo, Valdomiro Magalhães, Belmiro de l\fe~eiros, Campos do Amaral, Plínio Correia de Oliveira, J051')
Carlos, Morais Andrade, Zoroastro Gouveia, Henrique Bayma,
Cincinalo Braga, Abreu Sodr~, Antônio Covello, Nero de l\Ia,cedo, Francisco Vilanova, Plínio Tourinho, Lacerda Pinto,
Antônio Jorge, Idálio Sardemberg, Pedro Vergara, S:mões
Lopes, Adroaldo Costa, Raul Bittencourt, Armando Laydnel',
Sebastião de Oliveira, Antônio Rodrigues de Sousa, Martins
e Silva, Mflton Carvalho, João Pinheiro, Rocha Faria, Alexandre Siciliano, Horácio Lafer, Euvaldo Lodi, Rocha Faria,
Oliveira Passos, Leví Carneiro, Morais Paiva, Nogueira Pe.nido. (76).
Deixam de comparecer os 81's. :
Martins Véra, Alberto Roselli, Antônio Machado, Prisco
'Paraíso, Negreiros Falcão, Fernando de Abreu, Miguel Couto.
,()scar Weinschenck, Adélio Maciel, Pandiá Calógeras, Simão
~a Cunha, Daniel de Carvalho, Ribeiro Junqueira, Aleixo Paraguassú, Benedito Valadares, Cardoso de Melo Neto, Morai:»
:Leme, Maurício Cardoso, Frederico Simonsell. (19).
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o Sr. Presidente - A lista de presênca acusa o compa'recimento de 228 Deputados.
7
Discussão única do projeto de resolução n. 3~
de 1933, criando Comissões Técnicas Assessoras da:
Comissão de Constituição; com parecer da Comissão de Polícia.

o Sr. Presidente - Entra em discussão o projeto de resolucão.
O Sr. Xavier de Oliveira - Peco a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra I) Sr. Deputado Xavier de Oliveira.
O Sr. Xavier de Oliveira - Sr. Presidente, no intuito deabreviar a constituição dessas comissões, que já vi estarem
aceitas pelo parecer que a Mesa ofereceu ao Projeto de Resolução, que apresentei, e também diante da generalidade doespírito da Assembléia ..•
O Sr. Presidente - Atençãol V. Ex. s6 p6de falar da:
bancada, segundo o Regimento, pedindo, anteriormente, permissão á Assembléia.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA......;.. Sr. Presidente, toda a'
Assembléia já está a ouvir-me; é porque teria consentido...
O Sr. Presidente - O Sr. Xavier dé Oliveira pede permissão para falar da bancada. Os Srs. que a concedem. queiram Ievantar--se. (Pausa.)
Foi concedida.
Tem a palavra o Sr. Xavicr de Olivcira.
O Sr. Xavier de OEveira - C:'mo rJ"!'!~:-:lV~. SI' p"~;i-·
dente, no desejo de facilitar a constituição dessus comissões,
pediria a V. Ex. preferência para o substitutivo que apresento e que envio á :\Iesa. (J/uito bem; muito bem.)

Vem á Mesa. l~ lida, apoiaria
discussão a seguinle
E~IENDA ~\o pnOJETO DE

nEsoLuçÃU

~.

3,

0

DE

po:;;lü em
192:1

(Discussao única)
..Art.
A Me~a tla Assembléia Nacional Constituinte,
de acôrdo com o Presidente da Comissão incumbida de dur"
parecer sóbre o projeto de Constitui~ão, proporá. ao pIe.
nário a nomeacfio de Comissões Técnicas Assessoras, que
terão a incumMncia de estudar e emiti;.' pareceres sõbre:
Ol'; nssuntos que lhes forem distribuídos pelo Presidente (la
referida comissão. A fixa(.'ão dessas comissões e a designação dos seus componenlcs serão feitas pela Mesa da Assembléia, de acôrc]o com o Presidente da Comissão Constitu-·
cionaJ, obedecendo ao critério de especialisaçâo técnica.
Sala das Sessões, em 18 de dezembro de 1933. - X";"'ic,w

de OLiveira.

O Sr. Euvaldo Lodi -

Peco a palavra.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Eu'.II'aldo Lodi.
O Sr. Euvaldo Lodi
Sr. Presidente requeiro que
V. Ex. conslllll! a Gasa sübrc se con~rnte em que seja, rJI'imeiro, ouvida a GomisfiÜo de Consl.ituição acerca do projeto de resol ução em dehate.
O Sr. Presidente - Nos termos do Regirnentú, ". t:À.
deve formular o requerimento POl' c,;cl'Íl.o.
Vem á Mesa o 5cgumte

Reliueiro s f1ja uuvlda a
{) requerimento que manda
cnicas.
Sala das sessões, 18 de
Lodi.

CUlnl:~sii,) dI: ClJ:I;,~I~i1i ...lu ::i':'l)~'a
(;1'(':11' (:onJis:;úes a5~H;;;::,:j:a;, té-

dCZf~mi)!'o

de 1933.

Euvnldo

Se mais nenhum dos Srs. Deputados quer usar da palavra. sl"lhre o projeto <le reso!n<;ão, vuu dcciarar encerrada
a discussão. (Pausa.)
Está encerracla.
Vou fiubmeter a votos o requerimento oferecido pelo
SI', Euvaldo Lodi.
O Sr. Acúrcio Tôrres - Peço a pala\Ta.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, u senhor
Deputado Acúrcio Torres,
O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
não sei se melhor seria, para metorlizar o serviço, que á indicação do nobl'e Deputado, SI', Xavier de Oliveira, fo;:;se,
nos têrmos do requerimento do SI'. Deputado Emraldo Lodl,
enviada á Comissão de Constituição.
Lembro-me de que quando votávamos o Regimento, o
ilustre representante do Distrito Federal, 81'. Henrique
Dodsworth, teve a oportunidade de apresentar ao voto da
Casa uma emenda em que estahelecia, de modo pel'empt6rio,
que nenhum assunto seria ~ubmelido á deHbel'al;ão da Assembléia, em matél'ia propl'iamente conslilllcional, sem que
sôbre o mc~mo se mani festas:;(' a Comi:;são rlos 2G, Ql1e
vimos, ('ntl'ctanto, Sr, Presidente'? A :\ssemhl~ia. apesar
dos reilr·rnrlos pedidos nossos de verificar;iio da votur;ão, rejeitou essa crnellCla, parecendo, assim, que entendia - c
ainda deve entender - desnecessário o parecer da Comissão dos 2ü, pal'a que se submeta á discussão e votação da
Constituinte qualquer medida, mesmo atinente ao mecanismo da fei tura do projeto, por parte dessa mesma Comis:;ão, de reforma da Con;:;liluir;ão.
Como, Sr. PI'esidente, votar-se, hoje; como aceitar-se,
hoje, um requerimento para que a Comissão Constitucional
se pronullcie sobre a crial;ão c nomeacão dos membros de
Comissões assessoras, quando nós, ainda há menos de uma
quinzena, aqui votamos de modo expressivo, que sõbre nenhum assunto, até mesmo constitucional, seria ouvida
aquela Comissão?
Ora, se a Comissü.o Constitucional, pelo Regimento elaborado pelo Governo e pelo que votamos nesta Casa, 56 tem
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competência para emitir parecer sÔbre emendas oferecida~
ao anteprojeto da Constituição, como, Sr. Presidente, reconsiderarmos o nosso ato de há menos de uma quinzena,
e votarmos pelo requerimento do nobre Deputado Euvaldo-·
Lodi, mandando que tal Comissão, agora, seja ouvida, quando, repito, o Regimento não lhe confere, em absoluto, competência para tanto?
O SR. EUVALDO LODI - Mas também não manda enxertar comissões em outras já criadas.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - A Assembléia é soberana..
O SR. ACúRCIO TóRRES - As comissões assessoras,
criadas com parecer favarávp.l da Comissão dp. Polícia, única.
competente para se pronunciar a respeito, nada impedem,
repito, o nosso trabalho na feitura da Constituição, e muitomenos os trabalhos da Comissão Constitucional. Ao contrário: as comissões assessoras facilitarão bastante os trabalhos da.quela Comissão (apoiados e não apoiados), tantomais agora, que o próprio Ministro da Agricultura fez
apêlo â Assp.mbléia no sentido de que estabeleçamos, antes
de entrarmos propriamente em detalhes constitucionais, as
linhas mestras dessa Constituição.
Longe de mim, Sr. Presidente, querer suscetibilizar
quem quer que seja, mas seria voltarmos atrás, sem razão,
seria reconsiderarmos também sem razão o nosso voto de
há DOUCOS dias, se, para a nomeação ou eleição dessas
comissões assessoras, com a criação .das quais já concordou
a Comissão de Polícia, emprestássemos agora o nosso voto,
no sentido de enviar a referida indicação á Comissão Constitucional.
Peço licença a V. Ex., Sr. Presidente, tão regimentalista que é, para declarar que a alud'ida Comissão, não tem
competência, em absoluto, para pronunciar-se a respeito
de tal assunto. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Medeiros Neto - Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o SI'. Deputado Medeiros Neto.
O Sr. Medeiros Neto (pela lJf'dem) - Sr. Presidente,
não vislumbro razão da parte do nobre colega, Sr. Acúrcio
Torres, no considerar o requ~rimento, em tão boa hora feito,
para que seja ouvida a Comissão de Constituição sôbre O projeto em debate, como atentado ao nosso Regimento. A Assembléia, soberana, pode determinar as diligências que entender, para bem se esclarecer .••
O SR. ACÚRCIO TOMES - Justamente o que eu disse.
O SR. MEDEIROS NETO - •.. e não andaria bem, a
meu vêr, se, dispondo da Comissão de Constituição, como delegada sua, composta de todas as bancadas, deixasse de ouvir
o seu parecer sobre matéria de tanta relevancia para a boa
ordem dos trabalhos.
Assim, Sr. Presidente, pedi a palavra afím de declarar a
V. Ex. e á Casa que estou de acOrdo com o requerimento,
qual o de ser ouvida a ComissãO' de Constituição sÔbre o projeto em debate, suspendendo-se deste modo a discussão, para
que se proceda á diligência tãO' acatadamente solicitada.
(Muito bem; muito bem.)

O Sr. Henrique DodsWQrth -

Peco a palavra.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Henrique Dodsworth.
O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Presidente, solicitei a palavra pal'a pedir a V. Ex. a gentileza
de suspender a votação do projeto da resolução do nobre
Deputado, SI'. Xavier de Oliveira, visto como, para boa ordem dos trabalhos parlamentares, deveria ter sido distribuido pelos Constituintes o parecer da Comissão de Polícia - o
que não foi feito, pelo menos, a "X~rios membros desta casa.
Em segundo lugar, há um equivoco do nobre Deputado
Sr. Acúrcio Torres, em invocar a emenda que propuz ao Regimento, tornando obrigatória a audiência da Comissão Con5titucional sObre todas as indicações ou todos os assuntos submetidos a exame e deeisâo do plenário.
E por isso mesmo que entendo que todos os casos deveriam. ser sujeitos a exame da Comissão Constitucional, julgo
procedente o requerimento formulado pelo nobre Deputado
Sr. Lodi, afím de que, sôbre o assunto em apreço, seja ouvida a aludida Comissão.
A mim não me interessa, agora, o pronunciamento da
Assembléia em relação á minha emenda. O que me interessa,
realmente, é que sóbre o projeto de resolução seja ouvida a
Comissão Constitucional. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Teotônio Monteiro de Barros - Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o SI', Deputado Teotônio Monteiro de Barros.
O Sr. Teotônio Monteiro de Barros (Pela ordem) - Do
Do que depreendo, Sr. Presidente, a respeito do assunto, parece-me que o espírito que ditou a intenção de dar-se á Comissão dos 26 um conjunto de comissões assessoras, teria
sido o de facilitar o t.rabalho dessa Comissão e aliciá-la de
t.arefa, julgada, talvez, excessiva.
Ora, Sr. President.e, acho ser de raciocínio primordial e
lógico, quando se deseja auxiliar alguem, consultar-se a êsse
algucm se necessita de auxílio.
Por isso, sou de opinião que se deva ouvir a Comissão
dos 26 ácerca do assunto. (Muito bem; muito bem.)
n Sr. João Guimarães - Sr. President.e, peço a palavra
pela ordem.
.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. João Guimarães (Pela ord~m) - S~ •. Presidente,
preliminarmente, considero que a Assembléia Constit.uinte,
de acórdo com o seu Regiment.o, tendo delegado a uma Comissão de 26 dos seus membros a função primordial de organizar e examinar o anteprojeto da Constituição, certa.ment.e seria. melindrada a sua capacidade e eficiência, se a Assembléia, expontaneamente, quisesse assessorá-la Iior meio
àe comissões de técnicos, supondo, dessarte, falta de competência á Comissão.
O SR . XAVIER DE OLIVEIRA - Não apoiado.
O SR. JOÃO GUIMARÃES - Nestas condições, declaro
que ·,'ot.o contra a indicação que quer dar á Comissão dos 26,
assessores técnicos que não solicitou; mas, para diminuir o
gr!l-vame aos melindres da mesma Comissão, concordaria
fosse submetida tal indicação ao Seu prévio exame. (Muito

bem; muito bem.)
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o Sr. Presidente - O Sr. Deputado Euvnldo Lodi requer
seja mandada á Comissão Constitucional a proposta de criação de comissões aS8essoras.
O Sr. Deputado Henrique Dodsworth pediu o adiamento da votação.
O SR. HEZ'RIQUE DODSWORTH Porque não foi distribuido o parecer da Comissf!o de Polícia.
O SR. PRESIDENTE - V. Ex. não tem razão. Êssc parecer foi publicado há. três dias, no Diário da Assembl<!ia Na-

cional.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Refiro-me á publicação
de avulsos.
O Sr. Presidente - A Secretaria informa que foi feita

essa distribuição.
O SR. HE:-:RIQUE DODSWORTH - Não me refiro ao Diário,
mas á distl'ibuic;ão em avulso, como é de praxe.
O Sr. Presidente - Nos termos do Regimento. vou submeter á consideração da Casa o requerimento do Sr. Deputado Euvaldo Lodi.
O Sr. Xavier dp. Oliveira - Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado,
para encaminhar a votação.
O Sr. Xavier de Oliveira (Para enca7)tinhar a votação) _
Posso afirmar a V. Ex., SI'. Presidente, e á Assembléia,
que não esteve em meu intuito, absolutamente, como pare<:eu ressaltar das palavras do nobre leader fluminense, senllOr João Guimarües. qualquer diminuição, a mínima irreverência á cultura, ao saber da ilustre Comissão dos 26.
Ao contráriç>. por palavras proferidas em outra ocasião,
nesta Casa. declarei que na referida Comissão estavam os
expoentes da mentalidade desta Assembléia. (Muito bem.)
porque, constituída por um membro de cada bancada dos
Estados da Federação, do Distrito Federal e do Território
do Acre, Cl'a natural tivessem sido escolhidos os mais competentes, na eleição realizada pelas bancadas.
Assim, não podia ter eu. evidentemente, a intenção
que me atribuiu o digno leader fluminense.
Como poderia cu pensar assim, quando a bancada de
S. Ex. é representarIa na Comissão dos 26 pela alta mentalidade de Raul Fernandes, que honra o Brasil, a America e,
até o mundo, por sua cultura e saber?
.
Como poderia eu pensar assim, quando a Comisbão
Constilucional foi buscar para dirigir os seus trabalhos a
individualidade hrilhante de Carlos Maximiliano, jurista
consumado. valor insigne da terra de Júlio de Castilho?
Como poderia cu pensar assim, se os I'PI)resentaní.es classistas foram escolher, na fulgurante personalidade de Levi
Carneir'/), o espirito esclarecido que se integra naquela Comissflo?
Ao revés disso, S. Ex:. me atribuiu uma intenção que
em absoluto não tive, talvez porque não esteja - peço licença para dize-lo - bem ao par do que sucede em comissões de tnl natureza.
Aindn agor~l, acham-se f6rn do Brasil. representando a
nossa Pãtria em um Congresso de 21 nações americanas,
homens de verdadeiro saber, dentre os quais mencionarei
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.Afranio de Melo Franco, Francisco Campos e Gilberto Amado (lIWitO bem), o::; quais, apezar dos seus reconhecidos
rnér'iLo~ intelectuais, não se sentem diminuidos pelas comissões assessoras-l6cnicas, nomeadas {>ara o exame de diversos assuntos.
Como poderia eu pensar, poi~, que um representante
da terra de Nilo Pc<;anha viesse; atribuir á. minha al.itude,
outro objetivo que não (, dt: farilit.ar, 1Je:o concurso de C:ipecialistas, o estudo de questões técnicas no seio d!l Comiss~o do!, 2~? Como poderia S. Ex. me irl'agar a intenl;i!.o,
que .JámalS tIve de ofendel' eS5~ douta Comissiio?
Muito ao eonlr'ál'io. Sr. PJ'e::;idente - repito - o meu
proposilo foi o de colaborar. Quando, aqui, ao ser discutid.)
o nosso Rl'gimento. sugeri a cl'ia(,'ão dessas comissões técnicas, frizei hrml l') paIJf'1 que elas representariam, no tocante
ao en5ino, a saúde pública, á defesa nacional, á imigTação,
etc., atcndcndo, sobr~tudo, a que a Comissão dos 26 era
formada na sua maior parte, de jurisl:ls, e não de médicos,
econtJmistas, c:'J)ccIalistr.s na defesa nacional, etc.
Sr. Presidente, eu pcr!iria a V. Ex., com estas explicações consultasse n. Cnsa SObl'C se concede prf'ferência para
a indicaçã l ) que tive a honra de apresentar á 1Ilesa, eá qual
a Comi:;süo rle Policia deu parecer, publicado no Diário da
Asscmúl,jia do dia 1i do c01'rente. (Jluito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - Nos t~rmos rio Regi mel! to. não posso
.atender ao pedido do nobre Deputado. Tenho dI' '''lbmet''r
a voto!'> ú requerimfmto rio Sr. Deputado Euvaldo Lodi, no
sentido de ser oU\'i<1a a Comissão de Conslituicão.
Em seguirIa, é dado como aprovado o requerimento oferecido pelo Sr. Euvaldo Lodi.
O Sr. Xavier de Oliveira (Pela ordem) requer verifica·Cão da yotacão.

Procedendo-se á verificação de votação, reconh<,cc-se terem votado a favor 123 81'S. Deputados e contra 17; total 140.
O Sr. Presidente - O requerimento foi apl'cvarJo e o
projeto de re~olução vae á Comissão Constitucional.

8
Nada mais h:tyendo a tratar, vou dar a palavra, para
explicação pessoal, ao Sr. Augusto Leite.
O Sr. Augusto Leite (Pm·a explicação pessoal) La·mento profundamente, Sr. Presidente, fIue outro não seja o
assunto que me traga a esta tribuna.
Mas, é de tal ôrdcm grave o que venho revelar a esta
Assembléia, em tal maneira c1estõa o que se estú praticando
em Sergipe elo alto pp,ns~.m('nto que domina nesta r:n~n.,
espelho e ren~xo da Naçfío inteira, - que cu me nüo pel'· doaria se vos não viesse dizer: Srs. Constituintes, foram
preso':. por ordem do Sr. Augusto Maynard, dois jornalistas
em Sergipe - o eoc;cnheiro civíl Armando Cesar I.cite e
o bacharel. sccre!ário do Instituto de Advogados, !\Ianuel
Cal'va Iho Barroso.
O Sn. DEOD,\TO l\lM.,\ - O interventor federal é dele,gado do Govêrno Provisório, o, como tal, tcm :l faculdade,
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decorrente dos poderes discricionários, de censUrar jornais.
Lamento que V. Ex. traga êstes assuntos para esta Assemhléia.
i
O SIl. AUGUSTO LEITE - Adiante V.( Ex. terá resposta cabal ao seu argumento.
II
O telegrama que de lá me veiu é um grito de revólf.a,
do povo sergipanc contra o inominável atentado:

I

"Comissão Executiva União RepuJllicana Sergipesente dever indeclinável trazer conhecim:ento de VossaEx., com seu mais veemente protesto, yiolento, injus-·
tificável ato interventor federal êste Es~do que acaba restabelecer cesura "Estado Sergip~",. órgão partido, ordenando prisão incomunicável Airetores mesmo jornal, Drs. Carvalho Barroso, Armando Cesar Leite motivo critica justa, sensata, feita a~1:avés referidojornal _ Confrange alma cívica Nação observar máximos postulndos Revolução calcados arMb.'io, força".

defena~ia'sensibilida

O SR. LEA:"DRO MACIEL - V. Ex.
de dos seus correligionários, mas se esquecen~o de que êles·
I .:
não respeitam a sensibilidade alheia.
O SR. AC'GCSTO LEITE - Darei a V• Ex. resposta
I "
cabal.
Pre::os, por que? Por que incomunicáveis? Por que presos, incomunicáveis, em quarto infeto, afirmOr ~.u,.,' do quartel
da For<;.a Pública?
I.
Assim dcpõe,. Sr. Presidente, o Sr.
l\Iaynard
perante o Sr. Ministro da Justiça:
I; •

AU[.,

to..

"Tenho honra comunicar-lhe que ~evido excess/)o
linguagem usados órgão reacionário "Estado Sergipe"
determinei restabelecimento censura haVi1ia. s.uspenso porocasião passagem aquí Chefe Govêrno motivando detenção seus dois diretores, já desde onf4tP.... postos liberdade, interesse órdem pública".
li, '

Desgraçadamente, Srs. Constituintes, d~graçadamente
Sergipe tem a sorte do pequenino Estado: raro~, logram rom-per as suas fronteiras e vingar e ser ouvidas as suas alegrias
e as suas desditas, as suas queixas e os s~tis anseios.
Arda em febre, acometido de peste dos P1áus govêrnos,
ou médre o seu trabalho na tranquilidade dei uma vida fecunda e feliz, não há, fóra do seu minúsculo l e,n cerro, quemil
.
disso, ao justo, se aperceba.
Z por isso, Sr. Presidente, que o Sr. Augusto Maynard..
em Sergipe, tudo faz a tudo ousa. Suspende a censura á
imprem;a, á passagem do Chefe do Govêno ~rovis6rio, mas
não trepida, á mais leve crítica, á Sua admiinstração, em·
demitir os diretores do "Estado de Sergipen. um deles do
cargo de professor vitalício; apelida de reacionário o órgão·
do partido "União Republicana de Sergipe", um partido novo
e forte, constituído de elementos vivos do Estado e que tem
á sua frenLe figuras de inconlrastável relêvoj' inteiramente'
alheias, até há pouco, ás competições políticas: locais, quando
!odo mund? !:'abe, em Sergipe, em que mãos iV,1.'ve a política
mterventorl3l. . .
i ' ,
O SR. DEODAT(', MAIA - Vive em mãos l~bernis. A nresenca de V. Ex. np.sta Casa é prova de que al1ílhá tolerancla.
O SR. ANGUS-rO LEITE - ••• confessa que mandou'
prender os jornalistas a quem concedeu a altorria da palaI,

1
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vra e chama excéssos de linguagem á palavra serena com:,
que eles, vantajosamente, lhe contestaram as afirmativas de
uma entrevista concedida á "A Noite", demonstraram, com os
dados oficiais, o descomedido aumento das despesas públicas e denunciaram o ruinoso de um empréstimo de dez mil
contos que vai agrilhoar Sergipe á vergonha de um cativeirO'
nunca, jamais, conhecido.
O SR. DEODATO MAIA - V. Ex. está, até, trágico! (Riso).
O SR. ANGUSTO LEITE - Tenho em mãos esses famigerados artigos que determinaram a prisão dos dois jornalistas. Diante dos apartes, sou obrigado a lê-los.
O Sn. DEODATO MAIA - Não valr. a pena.
O SR. SOUTO FILHO - Vale a pena, sim. O orador vai
muito bem.
O SR. AUGUSTO LEITE - Já que o Sr. Deodato :Maia
contesta, por que não prová-lo da maneira mais exuberante;
maIS eloquente; com a leitura do artigo que determinou a
prIsão?
O SR. LEA:'<lDRO MACIEL - V. Ex. traz o número do jornal que mais lhe convém.
O SR. AUGUSTO LEITE - V. Ex:. quer dizer que éle
não é autêntico? O jornal traz o último artigo, que é do dia
10 de dezembro corrente.
Tenho aqui também o ofício do Chefe de Polícia, ordenando a censura, datado de 11 de dezembro, quér dizer, em
pleno regime de liberdade da imprensa •••
O SR. DEOD.-\TO MAIA - O interventor lj delegado do govêrno federal, e, em virtude dos seus poderes discricionárIOs,
cábe-lhc conlrolar a publicidade.
O SR. SOUTO FILHO - Pode censurar, mas não pode
abusar.
O SR. AUGUSTO LEITE - O abuso de autoridade severifica pela simples leitura do artigo.
O SR. DEODATO MAIA - A presença de V. Ex. nesta Assembléia - repito - é uma prova de que. elegendo-se V. Ex.,
da oposição, num pleito livre, há liberdade em Sergipe.
O SR. AUGUSTO LEITE -

Eis o artigo (lê):

..ABERTURA DA BARR.-\ E OS VERDADEIROS =-IOTIVOS O Interventor Augusto l\1aynard, na malfadada entrevista que concedeu ao importante jornal carioca "A
Noite", disse, numa demonstração flagrante da mais
completa ignorancia do assunto e dos fatores que hão·
de resolver ° palpitante problema do nosso caso econômico, que apenas somos servidos por uma pequena·
linha de cabotagem que vai de Penêdo a Laguna.
Não pode, todavia, ignoc'ar o Interventor que
pOrto de Aracajú não é sómente servido pela linha
de navegação a que aludiu na sua entrevista. O nosso,
pôrto, além da pequena linha, para nos servirmos da
frase do Sr. Maynard Gomes, de Penêdo a Laguna,
mantida pelo Lloyd Brasileiro, dispõe da antiga linha.
Pôrto Alegre-Aracajú, feita há já longos anos pelos·
médios paquetes da Companhia NaCIOnal de Navegação Costeira, que já chegou a fazer viagens semanaisdaquele para êste pÚl'lo e vice-versa, quando, durantealguns meses de 1931, a nossa capacidade exportadora.

°
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compensava os encargos de uma linha semanal. Além
das linhas referidas, temos para o Norte, com quem é
pequeno o nosso intercambio comercial, dois vapores
mensais, ás vezes mais, das Companhias Comércio e
l'íavcgação e Lloyd Nacional e, dêste põrto para o Sul,
na fasl'; de maior intensidade da exportação do nosso
açúcar, os pequenos vapores da Companhia Brasileira de Cabotagem e cargueiros do Lloyd Brasileiro, vindos do Norle com escala por Aracajú.
É assombroso com ousou afirmar o Interventor,
eontra as próprias estatísticas oficiais, qne tanto a
nossa importllcão como exportação são feitas na sua
maior parte por intermérlio da Baía e do Rio de Janeiro, quando é sabido pelos menos entendidos no assunto que muil.o pouco, parcela insignificante, recebemos ou remetemos pelo ES!.:ldo vizinho. sendo o Rio
dp Janf'iro. não o intC'rmediário, mas especialmente
como ~ natural o cpntrn onde em geral se abastece o
nosso comércio,
A noss:! exportflr:ão para o Sul. em cujos Estados
Serfrípe coloca qnnsi luno que produz, de Aracajú a.
Pôrto Alegr<', assim como a importar;ão da mesma.
zona, onde aflquirimos qllasi tuflo de que necessitamos.
está asscg-Ilradn com r<>t;nlaridadr! aprecinvel e re1atiya ao nosso desenvolvimento. pelas linhas da Costeira e do LlOyd Brasileiro, cujos vapores, por serem
mesmo de pequeno calado. contemplam na SU:l escala
os menores portos do 1ítoral Sul brasileiro, A Compan1)ia Costeira, para facilitnr e incrementar os nossos
negócios com o Xorte, isto é, de al~m Mossoró até
Manaus. por isso que até o primeiro dos referidos portos dispomos de n:wc:;uçi'ío ca:-gueira direta, recebe
~fJllí os poucos volumes para lá destinados com
o
frete direLo. acrescido apenas das tnxas normais c
referentes ás ojl('racões de descarga. É sabido que oS
nossos mniol'~s produtos de exportacão. a não ser
em caso:; :mormais, não podem ser vendidos nas praças do Xorte. pelo simples fato de não poderem :-emover ou mesmo compelir com uma concorrência já
senhora dm; mercados, beneficiada pela distancia e
por falores ontros de ordem econõmica e comerciaL
Em regrn. iniciamos n nossa exportat;'fio em llOvembro. Nos anos pm que l.~ht1vas oportunas pp.rmifem que :t sarl'a do nçrkar atinja de 600 a 700 mil
sacos. com um volume exportável np. perto de 500
mil. os v:l'f)ores qllr! fazem n linha dêste pôrto sáem
ct'J'['('g-ados ou com meia carga, conforme a animaCiio rio merrndo nn Sul, em m~rlia até o mes de' julho, nr,.... rganrlo qunsi "asias, fazendo receitas insignifiC':'ml.cf,;. (jm':Jnte os )ilnSPS de agôsto, setembro e
outuhro. Nos anos de menor produção, como vem sucedendo nHirnfl.ml'rde, os '.'apores ficam sem receita
compensadora a começar de julho, e, ás vezes, mesmo (le jnn110.
A nhp.rtl~rn dn bnrr:l., vel!1a nspir:u;ãn ele todO!'!
nl)S, Íls CSl1ensas do Gov.irno F('rlr:-n1 SI' impõ(' Pl'lll
pr6pria nalnrezn dn p!'oh!l'mn, com o palpitante surto de progresso; pelos imperativo!! dCPOl'l'enles das
nossas futurlls possibilidades de e~pan:"1ío cconlirnicll
e cultural e pela scguranç:a c redul;üo de despc"lls
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que virá ofc:,eeer á própria naY(~gaçüo, que se 1iber...·
tará assim dos preculços das man~~, podendo entrar'
e sair livl'emcnte, bem cumo de pesadas taxas de praticagem, que atllalmente incidem sôbre os vapores.
qU(~ fazem ~l ~SC;J la dl~:"t (> IH)I'! o,
O qll<' é, in fel izmNlf c par'a todos n()s, \""'dlJdl"
incontestável. é que a nl)"~a ennacidadc exportadoI'3.
é aind:l mui!o inferior á t()Tlcl;J~ern de lr'~mspol't,~ deque dispomos, ~,ías o InterVl'nlor, que se divertia,
quis falar; em vez de aCllÍflar sér'iamenle dos in-o
tere:~s('s do Estarla, prO:Y1u..-Pllllo o U~lO~ento d:1 nossa
economia interna, da ex!)o:'tul;i'io dos nOS!;l):, produtl):'.
. fez l)la~/tlC e concedeu ellU'('vÍ:;la. em que tudo sobr,;
de vaidade (> ('no ql:e a \"'rrlnde, fCl'irl:l P('\os próprics fatos urticulados, foi lament:'l':cln~ente s:l~rifi
cü.da."
r

. J? ~n.pub1Jcat.:ao
D~ODA,!"O M!,IA - ,:. Ex. atribll~ a. (Iemis~ã? rio seu
d/):;:-;c artIgo.
fi
ma gramatlca?
b SR. AUGLiSTO LEITE - O artigo ficará registrado;

Jrm,~o .1

0\1

joill;l

e y J E~. há <J'~ V('I' n l'1]:l gramMIC:l. O q\)f'. flol·ém. l'P,s:,altará Idisso tudo é a verdade, que V. Ex. não há de contestar.
O SR. LEA:-<ORO !\L\cmL - Ouvi a Icitura com muita atencão.1 Congraf ulo-me com V. Ex., qUI? I('In evn) II irlo muito.
V. Ex.· foi dePutado e:;I:Hlual, tendo uma l.rihulJ:l :\ sua ordem! e, ent~o, n~nca protestou contra o fálo de h:wcl'em sidosuspensos Jornars.
SR. AUGüSTO LEITE - V. Ex. sabe quantas vezes
fui :'t Assembl~ia c que renunciei.
SR. LEA:-<ORO MACIEL - A desculpa de V. Ex, é ingênua r O ilustre colega era deputado naquela ocasião. Os.
jornais foram suspen:-os. 1'0 entanto, nunca reclamou.

lo

ro

lo

SR. AUGUSTO LEITE - O fáto é que. neste momento, ~T. Ex. não encontrará motivo !Juru justificar a prisão.
dêsses jornalistas.
i O SR, LEA::\DHo MACIEL - Simplesmente, estou me <:ongratulando com Y, Ex. por ter evo~uíun.
SR. AUG["STO LEITE - Sr. Presidente, Srs. Constituintes. Ai daquele revolueionftrio idealista que se detivesse·
em ISergipe, - ouvidos fechados aos pregoeiros do govêrno
e ás palavI"as su:,pci ti~;,;imas dos contrários! '" Ai do que
lá fosse e lhe sellliss(' fundo as angústias morais e lhe pt'escI"utasse um a um os órgãos de sua economia e dêles indagasse de como se lhes vem aparelhando a sua defesa, o seu
dc,>cnvolvimenlo e o se futuro!,.,
I Que funda que seria a sua decepção! ...
I Como suri'iria, superiormente, o mais rubro d05 reacionãIJ1iOS que lá fosse!. "
Senhores Constituintes:
I O Sr,
Augusto Ma~'nard fez emudecer dua5 penas em
Sergipe.
Esqueceu-se, entretanto, S. S. que esta mesma palavra,
gUljrotcuda, em Sergipe, o iria recomendar á posteridade;
abGindo-lhe, hoje, uma página triste nos anais da Assembléia
NaCIOnal COll.'itituinte, (Muito bem; muito bem,)

lo

1

Durante o di:,curso do SI', Augusto Leite o SI',
Anl.ünio Carlo!!, Presidente, deixa a cadeira. da Presi...-
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dência, que é ocupada pelo Sr. Cristóvão Barcelos, 2"
Vice-Presidente.
9

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação pes·soal, o Sr. Pontes Vieira.
O Sr. Pontes Vieira requer e obtem permissão para falar
,da bancada.
O Sr. Pontes Vieira (Para explicação pessoal) - Sr. Pre_-sidente, tive a honra de apresentar á Assembléia, juntamente
'com a bancada cearense e mais alguns Depctados do NOI-déste, emenda ao projeto da Constituição, sObre o problema
.das secas.
Ontem, foi publicado no Jornal do Comércio um nota'vel trabalho do Dl'. Alcides Bezerra, que termina, precisamente, com estas consideracões: "De como devem ser redigidos, na Constituição Federal, os dispositivos referentes
ás secas".
Trata-se de uma hrilhante Use apresentada ao "Primeiro Congresso Brasileiro dos Problemas do Nordeste",
realizado, há pouco, nesta Capital.
Peco permissão para ler á Assembléia êsse notável tra··balho, afim de que fique constando dos nossos Anais, servindo, ao mesmo tempo, de esclarecimento, de assessor já que o têrmo está em voga - á nobre Comissão dos 26,
'lluando estudar a emenda que tivemos a honra de oferecer
'no sentido de faze:- obra mais completa. (L!)
"AS

S~CAS

NA FUTURA CONSTITUIÇÃO

'"Tése apresentada pelo Dr. Alcides Bezerra ao "Primeiro
Congrésso Brasileiro dos Problêmas do Nordéste", promovido pela Sociedade dos Amigos de Alberto Torres
no Rio de Janeiro, aprovada em sessão de 12 de dezembro por maioria de congressistas.
'SUMARIO:

I TI -

In IV V VI VII -

O problêma das sêcas: importancia e necessidaéie do seu tratamento na Constituição.
A critica dos misoneistas contrá,rIos á, Inclusão das secas na Constituição.
Medida.s de polltlca antropogeografica.
O que dev~ constar a respeito de secas na futura Constituição.
As sêcas no projéto tie Constituição enviado â
Assemblêla Constituinte pelo Govêrno Provis6rio.
O "conteudo" das Constituições.
Conclusões. De como devem ser redigidos na
ConstituIção Federal os dispositivos re!erentes âs sêcas.

I
PROBLtMA DAS StCAS

'Importancia e nece8Sidade do seu. tratamento naConstitu.ição

Pela grande extensão territorial a que afeta, pela gran·-de população a que aflige a sêca é, incontestavelmente, um
:1lroblema nacional. Quanto a isto não resta dúvida. Os que
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se têm ocupado do assunto, cientistas, políticos, economisLas,
todos frizam esse relevante aspeto do problema das secas.
Dado o ent.relaçamento das relações economicas - caracteristico da economia moderna - o fenomeno aludido
não interessa sómente á área e população do Nordéste brasileiro em que se manifesta, reflete-se em Lodo o país de
norte a sul.
A capacidade produtiva do ,povo flagelado diminue,
baixa a infimo .s:ráu, isto se repercute na sua capacidade
aquisitiva, e, desLa arte, o fenomeno se estende e generaliza, interessando a todo o mercado nacional.
No aspeLo moral, dá-se a mesma repercussão; não é
possivel que a nação assista indiferente e impassivel ao
inexoravel sacrificio de grandes levas de povo, mulheres
e crianças, e de fato, nos momentos da tragedia não tem
faltado o amparo dos poderes públicos federais, a partir de
1877 e comovido interesse de todf>s os brasileiros.
Infelizmente a grandeza da tragedia não permite que
se note o auxilio da assistencia particular, que por maior
que seja é como uma gota dagua no oceano. Esse mar-t;rio
<lo Nordéste tem sido têma de obr-as primas de nossas letras, entre as quais avultam "Os Ser'tões", de Euclydes da
.cunha, livro que focalizou com as tintas mais vivas, talvez
-o maior problema brasileiro.
Não aludirei á contribuição científica nacional e estranjeira. Já é vasta a bibliografia do assunto. O que nos
interessa, particularmente, é o problema jur-idico - constitucional que as secas oferecem.
Verdade é que esse pr-oblêma juridico só poderia surgir depois que foi estudado o aspeto economico e cientifico
das secas. Enquanto não se tinha formado o conhecimento positivo do fenomeno da seca, enquanto não se tinham
estudado as suas reper-cussões eo::onomicas, mor-ais e polit.icas, não ei'a possivel despertar a conciencia juridica da
nacionalidade quanto ás secas.
Mais uma vez se evidencia que o fenomeno juridico não
tem conteúdo proprio, o seu conteúdo é sempre moral, economico religioso, etc.
Sabemos hoje que a seca é uma calamidad\l r'tmica.
Isto tem uma grande importancia para o seu tralameto juridico constitucional. ~ão se trata de acudi-lo com os I'Ccursos extraoI'dinarios com que se acódem outI'as calamidades que aparecem raramente, inespeI'adamente, como as
grandes péstes, os terremotos e outras.
Outro caI'áter que decorI'e dessa lei r'tmica do seu
aparecimento é a sua prévisibilirlade. P6dem ser previstas, embora não tão segur-amente como os eclipses, a volta
dos cometas, e outros fenomenos c05micos de menor complexidade. Ora, esse aparecimento, por- assim dizer, incerto, mas fatal dentro de certos peI'iodos, obI'iga a contar-mos com a sêca e a tomarmos medidas que atenuem os
seus formidaveis efeitos.
A historia das sêcas nos atesta que em cada século ha
pelo menos duas grandes sêcas, isto aconteceu nos séculos
XVI XVII, XVIII e XIX. No século XX já tivemos a primei·ra grande sêca, esta que durou de 1928 a 1932. Outras menores ocorrem de dez em dez anos.
A cI'onologia das sêcas não nos interessa, no momento
apenas queremos frizar a sua peI'iodicidade que ningucII1
,contesta.
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E' justamente essa periodicidade que deve nos advertir'
o dever de tomarmos préviamente medidas de governopara aguardar o fenomeno.
Por outro lado, as obras necessárias para transformar'
o aspéto físico e a vida economica do Nordéste são de tal
vulto que só poderão ser levadas a efeito dentro de muitos
anos, não sendo exagerado calcular-se para a sua ultimacão"
o periodo de uma ou duas gerações.
Iniciadas, sistematicamente, em 1909, as obra!; contra
os efeitos das sêcas ainda se encontram no seu conjunto·
bastante atrazadas. Mesmo assim elas já evitaram a morte
de milhares de individuos, que teriam sucumbido se não·
fossem os transportes faceis, tornados possiveis pelas estrada de ferro e de rodagem nordestinas. A f~lta de continuidade administrativa tem concorrido para que essasobras não se realizem com a celeridade desejada e até fiquem, ás vezes, suspensas, como aconteceu em 1923, com
gráves prejuizos para o país e para os nordestinos em particular.
Ora, problêma de tal relevancia não póde ficar á mercê dos interesses da polítical lIa nem postergado sine die.
Urge que seja enfre:1.tado, sistematica e continuadamente,.
com recursos certos, acumulados em caixa especial, que
guarde ciosamente o tesouro da sêca, como se fôra um te-o
sou.o da guerra.
Não se trata de canalizar para o Nordeste todas as reservas da nação, nem de onerar os cofres públicos nacionais
de vultosos emprestimos, para levar a efeito tais obras,
mas de, com recursos ordinários cuidadosamente aplicados,.
conservar as obras feitas, planejar outras, e realizar as mais·
imprescindiveis, segundo um plano de conjunto. E pa.ra
tanto, a União, gastando anualmente cêrca de cem mil con-tos, dentro de vinle anos teria redimido o Nordeste, valorizado as suas terras, afaslado do perigo da morte pela
fome. os seus laboriosos habitantes. E essas despêsas nãoseriam improdutivas conforme a experiência de outros povos, e trariam benefícios á coletividade nacional.
Esse o aspecto econômico do problema, que não é apenas um problema humanilário. Mas, as constituições modernas trazem ao lado das declarações de direito, capítulo
indispensável das constItuições clássicas, um direito novo.
o direilo ao trabalho. Figura êle na Constituição alemã de
Wcimar, na vigente constituição espanhola e em muitas
outras. De certo, vai figurar na que estamos elaborando.
E' um direito subjetivo fundamental. E' o maior direito
que o homem adquiriu no século XX.
Como garantir êsse direito ao brasileiro nordestino sem
se fazerem ali, obras contra os p.feitos das sêcas? Não será
uma burla cúnsigná-Io na lei fundamental, sem dar os meios
de realizá-lo.
"O Estado moderno (diz Mirkine Guetzévitch, um dos
grandes constitucionalistas contemporaneos) não pode contentar-se com o reconhecimento da independência juridica
do indivíduo; êle deve ao mesmo tempo crear um mínimo
de condições jurídicas que permitam assegurar a independência social do indivíduo. Esta transformação da doutrina
das liberdades individuais teVê estas consequências:
i', o surgimento da defêsa social da pessoa nas novasdeclarações;
2', a limitação, em nome do interêsse social, de certosdireitos fundamentais inteiramente proclamados e estabele-
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cidos." (As novas tendências do Direito constitucional, trad.,
pago 151).
As novas tendências que se concretizam nas recentes
"Declarações de direito" incluem - "a organização da vida
econômica" - entre as obrigações do Estado.
A Constituição de Weimar dete!'mina, no seu art. 133:
"Deve ser dada a todo alemão, a oportunidade de ganhar a
vida por meio de um trabalho produtivo. No caso em que
se não lhe possa dar uma ocupação conveniente, ser-Ihe-ão
assegurados os meios de existência necessarios. Os pormenores são regulados pelas leis ordinárias do Reich."
Certamente, dispositivo semelhante figurará no nosso
futuro pacto constitucional. Tanto mais, quando o dispositivo da constituição alemã já foi imitada por outras cons-·
tftuições. E nós vivemos dentro da área da cultura européa
e não podemos viver isolados sem sofrer a innuência das
modernas correntes ideológicas.
Pergunta-se agora: como a União poderá, no Nordeste,
~o tempo da sêca, assegurar aos cidadãos, a "oportunidade
de ganhar a vida, por meio de um trabalho produtivo" se
não mantiver ali o aparelhamento necessário para obras de
vulto?
Cabp.ndo-Ihe assegurar "os meios de existência neeessários" para que não pereça a população, o que implica despêsas não reprodutivas, com as que a Inglaterra faz alimentando pura e simplesmente os sem trabalho, não será melhor assegurar o trabalho, de acOrdo com um plano sistemático em obras que um dia dispensem a intervenção do
Govêrno?
Não se objete que argumento com direito constituendo,
que talvez não figure na futura Constituição brasileira.
Esse direito constituendo já é uma realidade nos países mais
cultos e nós de certo, 03 imitaremos.
Mas, sem existir o direito subjetivo do trabalho na Constituição federal de 1891, nem por isso, nas calamidades, se
julgou o govêrno livre da obrigação de socorrer os flagelados das sêcas e a forma que empregou foi justamente dar
trabalho, empregar os famintos e retirantes em obras de
utilidade pública, como estradas e barragens.
Das constituições que vimos fazendo fácil é concluir:
se a futura constituição assegurar o direito do trabalho de
um modo geral a todos os brasileiros, é preciso incluir no
texto as obras contra as sêcas de modo permanente se não
quizer que esse direito seja uma burla para os nordestinos.
II
A CRíTICA DOS MISONEISTAS CONTRÁRIOS Á INCLUSÃO DAS
StCAS NA CONSTITUIÇÃO

A alguns misoneistas parecerá absurda a inclusão de
ofiras contra as sêcas na Constituição, porque isto não figurava nas constituições antigas, quer brasileiras, quer alienigenas.
Este argumento não procede. As constituições se fazem
para disciplinar a vida, variam no tempo e no espaço, de
acôrdo com a vida coletiva. Não ha um tipo perfeito, abstrato de constituição a que se deva amoldar as constituições
concretas. Cada povo deve prever e regular nas suas constituições aquilo que mais de perto lhe interessa.
Não devemos ter horror ao novo, mas examinar se convém ou não a adopção da novidade. A primeira atitude é
VOLUME U
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dos impenitentes misoneistas" denuncia uma falta de compreensão lamentável. Repetir a novidade, porque é novidade,
é pouco mais que toleima. Não se coaduna com a liberdade
espiritual, o livre exame, o desejo de melhorar e organizar.
As cousas antigas um dia foram novas, chocaram, mas
findaram se impondo pela sua necessidade. Não convêm insistir nesses truismos.
Aos classicos rll' 1824 deve ter chocado a inclusão do
poder moderador na constituição brasileira daquele ano, porque era uma novidade da doutrina, saída da cabeça de Benjamin Constant. Entretanto essa novidade deu étimos resultados, garantiu a paz e a prosperidade do Brasil por meio seculo e ainda agora é lembrada pelo Sr. Borges de Medeiros,
como medida constitucional digna de apreço, no preambulo
do seu notavel projeto de constituição da República.
Mas, infelizmente, não ha misoneistas no Brasil. Os
nossos patricios, de uma inteligencia promta e arguta, não
temem inovações quando foi proposta a inclusão das obras
contra as sêcas na Constituição a novidade da idéa não despertou oposição: os espiritos estavam preparados para recebe-la. Tratou-se logo de bem ajusta-la, de bem enquadra-Ia
nos moldes constitucionais.
III
MEDroA DE POLITICA ANTROPOGEOGRAFICA

A inclusão das obras contra as sêcas na futura Constituição pode ser considerada uma medida de política antropogeografica. A um espirito, como de Alberto Torres, que
sonhava para o Brasil uma constituição genuinamente nacional, em que se sentisse, por assim dizer, o cheiro da terra
brasileira, não apareceria como novidade, nem siQuer como
caso isolado. Ele enquadraria logo como corolario do seu
sistema. Por isso levada a idéa ao grupo dos seus discipulos
e admiradores foi acolhida de pronto, com um entusiasmo
digno de nota pelo seu patriotismo. Sem a Sociedade dos
Amigos de Alberto Torres a constitucionalízação das obras
contra as sêcas não seria levada a efeito com tanta facilidade.
O seu endosso clarividente desde o primeiro momento garantiu o exito da idéa.
Mas, ponderando bem, podia incluir-se tal medida mesmo numa constituição de tipo classico como a nossa de 1891Essa constituição manda transferir para o planalto central
do Brasil a Capital da República. Ora, essa transferencia é
positivamente uma medida da política antropogeografica.
Uma constituição que não tivesse em vista as condições do
país, condições geograficas do territorio e da dislribuif:-ão
da população, não tomaria essa providencia. E' que a localização da Capital de um paiz é problema antl.'opogeografico,
e corno tal o tratam os antropogeograficos, e citarei J.
Brunhs e C. Vallaux, na sua estimada obra La Geographie de
l'Histoire.
O mesmo pode dizer-se do problema da sêca - problema
da geografia das calamidades - inclui-lo na Constituição
justifica-se como medida de política antropogeografica.
O direito, seja constitucional ou não, não tem conteudo
proprio. O seu conteudo da-lhe a vida social.
Por isso as Constituições devem refletir o ambiente,
cuidar das necessidades prementes do povo, afundar as suas
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raizes nas realidades sociais. Só assim elas fugirão ás ideologias malsãs e irrealizaveis. Só assim corresponderão ás necessidades coletivas e adquirirão vitalidade.
Ora, a sêca, é uma dolorosa realidade para grande trecho
do territorio nacional. Atormenta-o, desde o primeiro seculo
de nossa historia. Se quizermos aprofundar-lhe as origens
remotas, iremos até ao começo do quaternario, conforme
Branner, o que equivale a dizer a uma distancia de tempo de
125.000 anos, tanto quanto é a idade periodo da era, segundo
Marcelin Boule.
Pensar que a última sêca foi o último elo de uma cadeia,
não se coaduna com a mentalidade cientifica dos nossos dias.
Devemos prever outras muitas, cada vez peores e mais terriveis se não forem tomadas medidas para minorar os seus
efeitos.
Com o aumento da população, é cada vez mais difícil
socorrer os necessitados no momento do flagelo, se não forem
realizadas obras que facilitem os transportes e os auxilios em
viveres e até em agua.
Entretanto, têm-se notado diminuição da mortalidade em
relação á grande seca da 1877. E a que atribuir tão lisonjeiro
declinio? A's estradas que cruzam os sertões e aos modernos
meios de transporte.
.
Se o Nordeste, no último perindo de grande estiagem que
experimentou, não estivesse todo cortado de estradas de rodagem e carroçaveis, bem como de algumas vias ferreas, o
morticinio de gente não seria igual ao de 1877, porque o ultrapassaria, dada a maior densidade de população.
As obras contra os efeitos das sêcas, levadas a efeito de
modo permanente e sistematico, irão diminuindo as consequencias da calamidade.
Devem constar da Constituição para que os governos
imprevidentes não as abandonem, expondo a grave perigo
de vida uma população laboricsa, genuinamente brasileira,
em que Euclydes da Cunha via a rocha viva da nacionalidade.
Pelo que ját.levamos dito, pensamos responder afirmativamente á primeira tese proposta pelo Congresso do Nordeste: "Deverão ter as obras contra as sêcas carater nacional
e permanente?"
-Sim.
IV

o

QUE DEVE CONSTAR A RESPEITO DE StCAS NA FUTURA CONSTITUIÇÃO

A Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, púr sngestão
minha e que mereceu a aprovação dos mais ilustres torreanos, propoz que constasse da futura Constituição, pelo menos, dois dispositivos relativamente ao problema das sêcas
que afligem, em periodos mais ou menos espaçados, mas fatais, o Nordeste brasileiro.
Esses dispositivos são, em sintese, os seguintes:
1) - Continuidade das obras contra os efeitos das sêcas
por parte da União.
2) - Obrigação dos Estados da zona flagelada de reservarem, pelo menos, dez por cento das suas rendas nos anos
bons, para fazerem face ás despesas ordinarias e assistencia
aos flagelados nos anos máus ou de sêca.
Essas medidas alvitradas representariam para aquela
grande região beneficio de extraordinario valor.
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As sêcas, obedecendo a ritmos ainda não bem conhecidos, reaparecem de maneira infalível, como todos os fenomenos cosmicos, causando não só o exodo das populações
como a perda dos rebanhos e das lavouras.
Como aquelas telTas nordestinas são fertilissimas, como
é numerosa a população que habita os Estados sujeitos ao
flagelo, torna-se necessario que o govêl'no tome medidas para
debelar o efeito. das sê'"cas:- Tão somente o valor intrinseco
das terras assoladas e a numerosa população que nelas vive
justificam a inclusão do problema das sêcas na Constituição
Federal, tanto mais quanto compete á União, nos Estados
1'ederados, tomar medidas de socorros publicas nas grandes
calamidades. Era o que estabelecia a Constituição Federal
de 1891, no seu art. 5°: "Incumbe a cada Estado prover á
expensas proprias. ás necesbidades de seu S'ovêrno e administração; a União, porém, prestará SOCOIT"S ao Estado que.
em caso de calamidade pública, os solicitar".
O aviso de 22 de março de 1897, do então Ministro da
Justiça e Negocios Interiores, precisou o conceito de calamidade pública; Declara esse aviso, conforme o resumo de
Araujo Castro. Que por calamidade pública só pode ser considerada, em tese. além das sêcas prolongadas e devastadoras, dos grandes incendios e inundação e de outrl)s flagelos
semelhantes. a ~nvasão subita do territorio de um Estado por
molestia contagiosa ou pestilencial. suscetivel de grande expansão epidemica. de disseminação rapida, de alta letalidade,
diversa daquelas que só se desenvolvem na auseneia de providencias adequadas e em virtude do descuido no emprego
dos meios conhecidos de profilaxia usual. Para ter lugar a
intervenção. aCrescenta o referido aviso, não basta aue se
manifeste e se!desenvolva em algum dos Estados um dôs flagelos aludidos: torna-se preciso que o respectivo govêrno
previamente demonstre terem sido já tomadas as providencias que a situação exigia. e, ainda mais, haverem-se exaurido todos os recursos disponiveis, sem que, entretanto, se
conseguisse debelar o mal- (ARAUJO CAsTRO - Manual da
Constituição Bradleira, 1918, pago 35).
Essa interpretação que se deu ao art. 5° da Constituição de 20 de fevereiro mostra a necessidade de se regular.
no futuro, a questão das sêcas, destacando-se das outras calamidades.
Tornar as providencias dependentes da requisição dos
Estados, obrigando-os ainda mais a demonstrar a sua falencia - é protelar medidas que devem ser urgentes e darlhes o carater de eventuais, quando devem ser constantes.
Ainda mais, as medidas de emergencia, porque de outra
forma não pode compreender o citado art. 5°, não dão os
resultados desejados; se evitam a morte de alguns milhares
de individuos, não resolve o problema.
Pelo contrário, trazem a desconfiança de que o mesmo
é insoluvel. Não temo repetir considerações que já deixei
formuladas noutras partes desta tese: devendo as obras contra as sêcas obedecer a um plano cientifico e sistematico.
cuja execução exigirá o esforço de duas ou três gerações é
prudente que a lei básica trace as linhas gerais desse plano
ou pelo menos a êle aluda, mandando que seja executado de
maneira ininterrupta.
As obras que se fizerem devem visar a racionalização
da produção. Só assim produzirão todos os efeitos que delas
se esperam.! Ora, a racionalização da produção numa vasta
região como o Nordeste não poderá ser levada a cabo sem
i
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a interferencia da União, porque depende de trabalhos de
proteção á Natureza, como o reflorestamente, de grande irrigação, de excepcionais medidas de crédito, de economia e de
direito público e privado, para estabelecer nas partes flageladas um regime sui generis.
Convirá, pois, a Constituição reservar os meios financeiros para a execução desse plano. Criar-se-á um regime de
exceção por se tratar de fatos de grande magnitude, de um
problema de vida e de morte para numerosissimos cidadãos.
Além, pois, daquelas medidas lembradas, devem figurar
na proxima Constituição dispositivos referentes ao plano
sistematico das obras e ao fundo necessario para serem realizadas.
Criada a caixa das sêcas, a ela deveriam ser recolhidos
cinco por cento da receita geral da República, até que as
obras fossem ultimadas.
Uma lei ordinaria, determinaria que se não gastasse
anualmente todo o produto des~a contribuição, reservando,
pelo menos, trinta por cento para os socorros nos anos da
calamidade. Assim, quando o flagelo aparecesse não haveria
necessidade de créditos extraordinarios, já estaria guardada
a quantia necessaria para os serviços extraordinarios e para
assistencia aos famintos.
Dispondo tambem os Estados de suas reservas poderiam
auxiliar eficazmente á União nesse míster e sobretudo ficariam livres do vexame da impontualidade do pagamento dos
vencimentos dos funcionarios publicos.
Essas leis criariam uma nova mentalidade, fazendo gírar
em torno da previdencia a economia e as finanças dos Estados do Nordeste.
Esses Estados, como os do Sul e do Centro, são mais
ou menos perdularios, como rar::.s exceções, se dão a gastos
não reprodutivos e até sumtuosos, esquecidos daquilo que
deveria ser a preocupação continua, diuturna, de seus homens publicos.
Aliás, a nova mentalidade a ser creada no Nordeste a
Que ha pouco aludi devia começar a ser formada na propria
escola primária; urge que naquela infeliz região tudo gire
em torno do problema da sêca, Que é realmente o seu problema central.
Todos os outros a êle estão mais ou menos ligados, muito
embora não se tenha clara conciencia da correlação. TodC!lS os
fenomenos sociais têm uma infraestrutura economica, como
o demonstrou Karl Marx. Por baixo dos fenomenos economicos, atuam os :renomenos cosmicos e assim se explica Que, no
Nordeste, toda a vida coletiva esteja ligada ao :renomeno da
3OOa. A propria literatura regional já vai refletindo essa preponderante influencia: a sêca é o tema predileto dos autores
de ficção.

v

AS S~CAS NO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO ENVIADO Á ASSEMBLÉIA
CONSTITUNITE PELO GOV~NO PRoVIsóRro

No projeto de Constituição enviado á Assembléia Constituinte pelo Govêrno Provisório da República consta o seguinte dispositivo, que tomou o número i29, subordinado,
muito bem ao título IX - Da ordem econô11lJica e social:
"A lei orientará a política rural no sentido da fixaoão
do homem nos campos, a bem do desenvolvimento das fOrças econômicas do país. Para isto, a lei federal estabelecerá
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um plano geral de colonização e aproveitamento das terras
públicas, sem prejuizo das iniciativas locais, coordenadas
com as diretrizes da União. Na colonização de::>sas terras
serão preferidos os trabalhadores nacionais.
§ 1,0 A defêsa contra a sêca será permanente e os respectivos serviços custeados pela União.
§ 2. Compete á lei federal regular a emigração .e a
imigração, favorecendo ou limitando as correntes imigrat6rias úteis ou nocivas aos interêsses da Nação.
§ 3. Os serviços de vigílancia sanitária vegetal e animal
serão federais, podendo a União proibir, condicionar ou limitar a entrada das espécies prejudiciais, reservadas aos
Estados a legislação complementar."
Ao meu vêr a emenda sObre as sêcas ficou muito bem
enquadrada no título XI, que trata da vida econômica e
social, estabelecendo logo de início (artigo 114) que a ordem
econômica deve ser organizada conforme os princ!pios de
justiça e as necessidades da. vida nacional, de modo que as!segure a todos uma existência digna do homem.
:
Não se trata, incluindo as sêcas na Constituição, de autorizar medidas de socorros públir-os, mas de organizar a
ordem econômica no Nordeste, "conforme princípios de juStiça e as necessidades da vida nacional", cogita-se de Pl',jmover os meios para, no momento oportuno, assegurar-se ás
populações da zona em que o flagelo se manifesta - o direito do trabalho - direito primordial que nas Constituições modernas deve ser o primeiro a ser assegurado eficaZmente.
O projeto da Constituição política da República portuguêsa (vide "Jornal do Comércio", de to de julho de 1932).
estabelecia no art. 29, que é o primeiro sob o Utulo VIU ,Da ordem ecoMmica e social. "A organização econômica da
Nação é um elemento da sua organização política, e visa' a
realizar o máximo de produCão e riqueza socialmente útm e
a estabelecer uma vida coletiva de que resultem poderio
para o Estado e justiça entre os cidadãos".
Resolver o problema da sêcas é resolver o mais importante problema de organização econômica do Nordeste, e
como tcdo prohlema econômico é elemento de organização
política segue-se, daí, que concorre para a resolução do problema político brasileiro.
O Nordeste está tomando consciência de sua individualidade e dos seus direitos e o seu longo passado revolucionário - basta recordar algumas datas, 17iO, 1817, i824,
1848 - mostra que saberá lutar para auferir a organização.
de que precisa para poder viver tranquilamente e concorrendo para a grandeza ao Brasil.
A não resolução do problêma das sêcns póde tornar-se
um motivo constante de queixa de sua numerosa população
e formar-se aU um f6co de reivindicações proletarias, ~uja
atuação será enorme, cuja influência nos destinos do Brasil
será imênsa.
O ambiente universal concorreria para eclosão desse
movimento social, que deve ser retardado ou afastado pela
organização do trabalho.
E' mais um aspéto que tem o problêma das sêcas,. sôbre o qual não se tem chamado devimente a atenção.
O flagelado do seculo XX não tem a mesma mentalidade
do flagelado dos seculos anteriores. Já na ultima sêca. registou-se fato quasi inédito; a invasão dos retirantes nas cidades das zonas férteis, não para pedir esmolas, p&ra U>mar
0
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a viva fôrça os alimentos de que precisavam para não morrer de fôme.
Demos aos flagelados o direito do trabalho se não quizermos que eles usem do direito do roubo, de que já nos falou um doutor mediaval e ao qual os tapuias ás vezes recorreram nos seculos transados por ocasião dessas calamidades.
Mas, voltemos ao assunto principal deste capitulo - as
sêcas no projéto de Constituição. Vejamos o que se passou
na comissão que o organizou. E' de notar a simpatia ;:10m
que foi encarada a matéria e como foi 'unaníme o apoio á
proposta afinal aceita com a redação sugerida pelo presidente Mello Franco:
"O Sr. Temistocles Cavalcanti declara ter uma emenda para ser incluida na parte financeira. E' relativa ao
problêma das sêcas:
..A União manterá no norte do país um serviço permanente d., defêsa contra a sêca, devendo os necessários créditos constarem das verbas orçamentarias".
"Ju:5tifica essa emenda o estado de permanente calamidade existente no nórte".
O Sr. João Mangabeira é inteiramente favoravel á
emenda. Entende que deve figurar no titulo I da parte "SocorTOS aos Estados".
() Sr. presidente reserva a localização do dispositivo
para depois.
O Sr. Góes Monteiro vota a favor da emenda, mas entende qu~ se deve declarar: "enquanto fór necessário", porque as sêcas podem acabar. E' uma calamidade periodica.
O Sr. Castro Nunes diz que enquanto fór necessário, o
serviço será permanente. O Govêrno fica obrigado a isso.,
Aceita a emenda .•
O Sr. presidente pensa que esse dispositivo deve ficar
para as disposições gerais, e propõe que se suprima a palavra "permanente".
O Sr. Temistocles Cavalcanti acha que deve f!car a
palavra permanente-, porque não julga as sêcas fenomanos
periodicos. O peril)dismo decórre da falta de providências,
durante os intervalos.
O Sr. Góes Monteiro observa que, como nós tên:os as
sêcas, os outros países são vitimas das inundações. São fenomenos que, de um momento para outro, podem ser removidos. Cita o exemplo do Egypto, onde ha o problêma das
inundações do Nilo, tornando-se até beneficas. No Nórte do
país, p6de-se chegar á situação de equilibrio. Suponha-se
que a açudagem e outros meios de irrigação resolvam o problêma. Não haverá mais necessidade de manter o serviço
permanente.
O Sr. João Mangabeira - O govêrno manterá um serviço
permanente, enquanto fór necessário
O Sr. Castro Nunes manteria um serviço permanente
contra as sêcas, nos lugares onde exista essa calamidade~
Tiraria tambem a expressão "no norte" porque o serviço
tem sua séde aqui no Rio de Janeiro.
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o Sr. Presidente entende desnecessária a palavra "permanente". Bastará dizer - "A União manterá o serviço de
defêsa contra as sêcas".
"O Sr. Castro Nunes indaga se não se poderá entender
que é o serviço tal como existe.
O Sr. Themistocles Cavalcanti observa que a sua emenda diz manterá o serviço e não manterá um servíç".
O Sr. Castro Nunes diz que O govêrno poderá dar orientação de técnica muito diferente, creando um serviço permanente contra as sêcas, de acôrdo com as necessidades de
cada época.
Mesmo porque não é necessário mantêr um pessoal 'VUltoso consumindo verbas imensas no intervalo das sêcas.
As vezes, ha períodos muito longos, em que a sêca não
tem caráter de calamidade. Mas é preciso mesmo mantêr o
serviço nesses períodos. Por isso é pela palavra "permanente...
O Sr. Temistocles Cavalcanti objéta ainda que, nos
penados em que a crise não é aguda, o govêrno federal
tem abandonado completamente o serviço.
O Sr. Presidente pergunta ao Sr. Castro Nunes se tem
alguma modificação a apresentar.
O Sr. Castro Nunes está de aeÕrdo em que o serviço
seja permanente e regulado de conformidade com as necessidádes de cada época. No intervalo das sêcas, o serviço
será menor, mas entende que deve ser permanente, para
evitar que um govêrno, num quadrienio, trate de debelar
o mal e o govêrno que o suceder no quadrienio seguinte,
abandone os serviços. E' o que se tem visto.
OS,.. Prelidente submete â Sub-comissão, a seguinte
redação: .. A União c~teará os serviços contra as sêcas,
devendo as necessárias verbas constarem dos orçamentos".
O Sr. Temútocles Cavalcanti observa, que, assim, fica
suprimida 11 palavra "permanente...
O S,.. Cutro Nunes pensa como o Sr. Temistocles Cavalcanti, quo o servic;:o deve ser permanente. O flagelo não
desaparcee nunca embora diminúa de intensidade em certas
épocas. Varia mas existe sempre.
O S,.. Presidente propõe então que se diga: - "A defesa contra as sêcas será permanente e os respectivos servicos custeados pela União, devendo as necessárias verbas
constarem dos orçamentos".
O Sr. Castro Nunes acha a parte final dispensavel porque se o serviço é permanente, é claro que deve constar das
verbas orçamentárias. Se, porém, houver uma calamidade,
imprevista, serão votados créditos extraordinarios.
E' aprovada a seguinte redação:
"A defesa contra as sêcas será permanente e os respectivos serviços serão custeados pela União". (Ata da 4511. sessão, uD. Oficial", de 19 de maio àe 1933).
Continuando a campanha da constitucionalização do
problema das sêcas, a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres dirigiu a vários jurisconsultos e constitucionalistas uma
consulta nesse sentido. O Dr. Castro Nunes, grande cultor
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do direito constitucional, e que tomou parte naquela subque organizou o projeto da Constituição foi dos
primeiros a responder. Da sua resposta destacarei o seguip.te trecho que apanha o assunto com elevação e como convém:
Não houve necessidade de maiores explanações. E' que
. estava no pensamento de todos nós que o problema das sêcas
não é de interesse puramente regional.
Pela extensão da calamidade e pelai) consequencias que
da sua periodicidade decorrem para a economia do país, é
um problema nacional, e como tal deve ser encarado pela
futura Constituição. E certamente o será.
E' preciso retomar a questão nos termos em que foi
posta magnificamente pelo Sr. Epitacio Pessõa no seu livro
"Pela Verdade" (pags. 313 e seguinte).
Não é s6mente o aspecto economico, o desiquilíbrio no
ritmo da produção. a paralização e o perecimento de milhares de fontes vivas de energia fecunda em um país como
o nosso, que se reparte entre o povoado e o deserto, sendo
mais o deserto que o povoado; é lambem o problema mor~l,
.0 dever de assistencia comum, o alto sentido politico dessa
atitude de solidariedade nacional.
Haverá quem diga que bastaria o dispositivo que autoriza o auxílio ousocõrro da União em caso de calamidade.
Era o que estava no artigo 5° da antiga Constituição e está
no ante-proj2to como medida de emergencia.
Mas a periodicidade das sêcas, a sua iteração prevista,
não é um acontecimento eventual. E' um fenõmeno permanente, ainda que periódico. Tratá-lo s6mente nas crises agudas, é a medicina das mezinhas e paliativos em que temos
vivido.
Não se perca de vist:l que a defesa contra as sêcas visa
modificar o meio físico, fixar o homem do Nordeste no seu
habitat em benefício da obra coletiva da produção. Não
pode ser uma providencia ocasional, capaz, sem dúvida, de
atenuar as consequências do flagelo, mas perdida, porque
esporádica, economicamente esteril, porque desarticulada de
um plano geral de sistematização de medidas, condicões da
eficiência destas e portanto da produtividade da despesa".
comiss~o

VI

o

"CONTEÚDO'" DAS CONSTITUIÇÕES

A' primeira vista, a inclusão do problema das sêcas

na Constituicão, chocará a quem só estiver acostumado com

as constituições do século XIX. Mas, depois da grande guerra, variou o conteúdo das constituições. As constituicões se
tornaram muito mais complexas e passaram a refletir diversas modalidades da vida nacional que de ordinário não
mereciam ser mencionadas nas constituições antigas.
Compare-se, por exemplo, a última constituição de Portugal e a vigente, e essa diferença de conteúdo é manifesta.
Aliás isso não poderia escapar aos elaboradores do novo
pacto e êles no relat6l:io que fizeram para apresentar o
projeto, divulgado entre nós pelo "Jornal do Comércio",
chamaram a atenção para essa diferença de conteúdo.
Compare-se ainda o nosso ante-projeto e a Constituição
de 24 de Fevereiro e ha de notar-se a esse respeito grande
-diferença. A critica maledicente poderia te-lo chamado de
"projeto bonde", como já o designou de "projeto-mafuá",
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mas o certo é que as constituições mais modernas dos paizes
mais cultos, mereceriam os mesmos epítetos. O fenomeno da
exiensiio e lie complexidade pode intrigar aos caturras, mas
não chocará aos tecnicos, nem mesmo ao homem razoavel
dotado de bom senso.
Se umas lantas medidas de ordem juridica dp.vem ou não
ser tratadas como materia constitucional, isto depende das
c(lnveniencias de tal ou qual paiz, porque não ha direitos que
sejam constitucionais de uma maneira absoluta.
O criterio da inclusão na Constituição só pode ser o da
rn:l.xima importancía do assunto.
Ora, olhando por esse prisma não ba problema brasileiro
que sobrepuje ao das secas, que interessa a dez Estados da
Federação, a uma área que é a quinta parte da área total
da população e indiretamente a toda a nacionalidade.
Esquecer esse problema equivaleria a esquecer o problema do trabalho nas constituições européas. E um problema
vital, um problema de valor supremo.
Determinar que seja atacado permanentemente é uma
providencia fundamental, em face da nossa experiencia politica caracterizada pela mais desastrada descontinuidade
administrativa. E no setor das sêcas, depois da imprevidencia, a descontinuidade é o maior mal que se tem que combater, aquele que tem causado os maiores prejuizos e concorrido para a desmoralização dos serviços.
O conteudo das Const.ituições forçosamente ha de variar
com a noção ou teoria que se faça do Estado.
Se no estado liberal não se exigia mais do governo do
que ordem, defesa e justiça, no estado moderno, mesmo nos
povos mais individualistas e de formação particularista, se
exige muito mais, e o estado passou a intervir mais profundamente na vida coletiva, desde que se propoz fins culturais.
Foram as condições da vida moderna que impuzeram
esse alargamento constante do ambiente de atuação do Estado.
Se isto acontece nos povos de vel~la civilização, com
maior razão se deve dar nos povos jovens da America, onde
quasi tudo está por fazer e não ha outras forças sociais bastante fortes e vivazes que supram as deficiencias dos governos.
VII
CONCLUSÕES

De como devem ser redigidos na Constit.uição Federal os dispositivos referentes ás secas
Parece-me que já posso encerrar esta minha tése destinada ao Primeiro Congresso Nacional de Problemas do Nordeste. Os pontos principais foram ventilados, embora mui
sinteticamente. As obras contra as secas devem figurar na
Con~tituicão Federal que se está elaborando pelos seguintes
motIvos:
:10, porque as secas são uma calamidade ritmica;
2°, porque desorganizam a vida social, politica e econômicl1 de uma vasta região;
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3°, porque se não houver continuidade xlelas não será
possivel por ocasião das calamidades garantir o trabalho a
uma grande massa da população;
4°, porque os gastos com um plano cientifico e sislematico são reprodutivos, ao passo que o méro socorro tem o carater desmoralizante da esmola;
5°, porque, juridicamente, se justifica a sua inclusão por
ser uma alta medida de politica antropogeografíca, seme·
lhante a que manda transferir a Capital do pais para o planalto central;
6°, porque, com o aumento da população é cada vez mais
difícil sOCOrrer os necessitados no momento de flagelo, se
não forem realizadas obras que facilitem o transporte dos
retirantes e dos auxilios para os que ficarem in-loco.
Os artigos da lei magna referentes ás secas devem ser
assim redigidos:
A defesa contra a seca obedecerá a um plano sistematico e será permanente, r-usteados os respectivos serviços pela
União.
Os Estados da zona flagelada, ficam obrigados e reservarem, pelo menos, dez por cento de suas rendas, nos anoS'
de bom inverno para fazerem face ás suas despezas ordinarias e á assistencia dos flagelados nos de seca.
A' caixa das secas serão recolhidos cinco por cento da
receita da República até que as obras se ultimem".
Era o que tinba a dizer. (Muito bem; muito btnn.)

9

o Sr.

Carlos Lindenllerll - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos
Lindenberg•
O Sr. Carlos Lindenllerg (Para ezplicaçáo pessoal)
Sr. Presidente. Srs. Deputados.
Dando o meu apOio ás homenagens que dentro desta
Casa. se vêm prestando a brasileiros ilustres, filhos de diferentes Estados, não podia esquecer-me de um filho de meu
Estado natal, cujo nome, só por si, pronunciado, lembra o
Estad:> do Espirito Santo.
:tste homem. que não era apenas um vulto de provin..
cia, teve o seu nome projetado invulgarmente na política nacion~l, transpondo as fronteiras do pequenino Estado, tal a
fama de estadista, administrador, que o seu dinamismo construtor adquiriu. Foi êle JerOnimo Monteiro. Devia. a sua.
culta inteligência e brilho da sua palavra, que irradiava.
simpatia, estar, também, hoje, comungando conosco nesta
memorável Assembléia, se a morte não o surpreendesse, precisamente, no dia em que o Tribunal Eleitoral Regional
lançava o seu nome entre os daqueles que o povo do Espírito santo elegera como seus representantes legítimos á Cónstituinte.
Jerônimo Monteiro, filho de Cachoeira do Itapemirim,
de uma das mais antigas e prestigiosas familias do Estado,
estudando no colégio do Caraça, formou-se em Direito pela
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Faculdade de S. Paulo, onde, de certo, caldeou o seu caráter,
os seus sentimentos com o exemplo magnífico do povo bandeirante. Era político de esc61, porque era de sangue e,
portanto, de tradição.
Eleito Deputado federal aos 22 anos de idade, teve o
desassombro de divergir do govêrno estadual da época, a
atitude que lhe custou a depuração logo no 1." pleito seguinte. Voltou para S. Paulo, onde advogou longos anos
em Passa Quatro. Em 1.908. o povo de sua terra o elegeu
-Presidente do Estado. O seu govêrno, ainda hoje, é citado
como exemplo de trabalho e de iniciativa.
Foi, realmente, quem descobriu o Espírito Santo. Alí
reinava o descrédito do govêrno. NB.O se construía; as rendam eram cada vez menores, o desa':Limo impressionante. Pôs
mãos á obra. Levantou o crédito d~ Estado no estrangeiro e,
conseguindo um empréstimo, orp;anizou o banco hipotecário.
remodelou a capital, infecta até á época, inaugurando ali os
servicos de água, esgOtos, luz ele1rica e bondes; abriu avenidas, construiu jardins, palácio do GO"-lêrno e do Congresso,
Escola Normal e Modêlo e muitas outras obras. Fomentou
a agricultura, organizou campos de demonstração para o ensino agrícola, colonizou terras, atraiu colonos, importou animais. Voltando-se para o Vale do ltapemirim, instalou usinas eletricas, de açúcar, serrarias e outras para incrementar
a iniciativa particular que, animada, progride ainda hoje.
Reformou a instrução pública nos moldes da de S. Paulo;
cuidou da higiene, da FÔrça Pública, criou o Montepio dos
Funcionários; enfIm, formou o verdadeiro Estado que progride, que vive, que cuida dos interesses do Govêrno, visando sempre a coletividade. Conde pela Santa Sé, foi Deputad estadual, Presidente do Congresso, Deputado federal, Senador duas vezes, com o maior brilho e segura atuação.
Cheio de civismo, tinha o maior entusiasmo pela sua terra,
á qual deu o melhor dos seus esforc;os. A parte que tomou
Da Reação Republicana custou o seu afastamento do cenário
político. Só ago.-a, com a nova lei eleitoral, o povo o elegeu
seu representante, na Constituinte, pela opoSição. Eu, que
fui seu adversário nesta campanba eleitoral de 1933, porque
membro de um partido do qual êle se fizera antagonista intransigente, cumpri o meu dever, trabalhando pelo mesmo
com todas as fÔrças. Reconhecendo seu valor de capicbaba
que soube honrar sua terra, não me pejo de, passada a procéla polftica, a luta ingente, ensarilhadas as armas ante a
fatalidade do destino, num preito de justiça pura e de bomenagem sincera e merecida e de profundo r~speito pela
memória do adv~rsário ilustre, requerer que V. Ex. consulte a Casa no sentido de inserirmos em ata UII1 voto de
profundo pesar pelo falecimento de Jerônimo Monteiro,
Deputado eleito a esta Constituinte, o brasileiro cOncio de
seus deveres, o oapichaba benemérito, cuja lembrança faz
brilhar lágrimas nos olhos de seus amigos e admiradores, de
gratidão e saudade. (Muito bem; muito bem. O orador é
abraçado.)

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Car1o~ Lindenberg,
requer seja inserto na ata um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Jerônimo Monteiro.

Submeterei á apreciação da Casa êsse requerimento na
próxima sessão.
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'Vou levantar a sessão designando para amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA

Discussão única do requerimento n. 1, de 1933, do
Sr. Acúrcio Trres, sObre censura á imprensa.
Está sObre a Mesa, pelo prazo de 20 dias, para receber
emendas de 1& discussão, o projeto de Constituicão (17· dia).
Vêm á Mesa as emendas· de nrs. 209 a 273.
Levanta-se a sessão ás 17 horas e 30 minutos.

29 Sessão.. em 19 de Dezembro de 1933
11

Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente, e Pacheco
de Oliveira, iO Vice-Presidente

1
A's 14 horas, comparecem os Srs.:
Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos, Tomaz Lõbo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Alvaro Maia, Luiz Tirelli, Alfredo da Mata, Veiga
Cabral, Moura Carvalho, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Rodrigues Moreira, Costa Fernandes, Adolfo Soares, Godofredo Viana, Luiz Sucupira, José Borba, Pontes Vieira, Xavier
de Oliveira, Martins Véras, Kerginaldo Cavalcanti, Odon Bezerra, João Alberto, Agamenon de Magalhães, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, José Sá, Osório Borba, Góis Monteiro,
Valente de Lima, Leandro Maciel, Rodrigues Dória, Deodato
Maia. J. J. Seabra, Magalhães Neto, Medeiros Neto, .-\rtur
Neiva, Alfredo Mascarenhas, LeOncio Galrão, Átila Amaral
Homero Pires, Gileno Amado, Francisco Rocha, Arnoldo Silva,
Lauro Passos, Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, Sampaio Correia, Pereira Carneiro, Leitão da Cunha, Olegário MarÍémo, Nilo de Alvarenga, Prado Kelly, Acúrcio Torres, Fernando Magalhães, 6-\'\')-er de Azevedo, Soares Filho, Buarque
Nazareth, Lemgruber Filho, Bias Fortes, Melo Franco, Martins Soares, Pedro Aleixo, Augusto de Lima, Gabriel Passos,
Augusto Viégas, Mata Machado. Delfim Moreira, José Alkmim, Odilon Braga, Vieira Marques, Clemente Medrado,
Raul Sá, Furtado de Menezes, Cristiano Machado, Policarpo
Victti. Levindo Coelho, Campos do Amaral. Bueno Brandão.
Carneiro de Rezende, Alcantara Machado, TeotOnio Monteiro
de Barros, José Carlos. Rodrigues Alves, Barros Penteado,
Almeida Camargo, Mário WhateHy, Guarací Silveira. José
Ulpino, Lacerda Werneck, José Honorato, Domingos Velasco,
Nero de Macedo, Generoso Ponce, Alfredo Pacheco, Idálio
Sardenberg, Carlos Maximilinno, Mauricio Cardoso, Assi:s
Brasil, Annes Dias, Frederico Wolfenbutell, João Simplicio,
Renato Barbosa, Demétrio Xavier, Vitor Russomano, AscaIl'i&
Tilbino, FanfaRibas, Argemiro Dornelles, Raul Bittencourt,
Alberto Diniz, Cunha Vosconcelos, Acir Medeiros, Ferreira
Neto, Gilbert Gabeira, Vasco Toledo, Martins e Silva, Francisco Moura, João Vitáca, Alberto Surek, Guilherme Plaster,
Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Mário Manhães, Ricardo Machado, Walter Gosling, Horácio Lafer, Pedro Rache, Euvaldo Lodi, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Gastão de Brito, Tei:::eira Leite, Pinheiro Lima, Abelardo Morinho. (137).
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o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compade 137 81's. Deputados.
Está aberta a sessão.

rc~imento

O Sr. Clementino Lisboa (3° Secretário, servindo de 2°),
procede á. leitura <la ata da sessão antecedente, á qual é,
sem observações, aprovada.
O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do expediente.
O Sr. Tomaz Lôho (1° Secretário), declara que não há
expediente a ser lido.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Prado Kelly,
primeiro orador inscrito.
O Sr. Prado KeIly - Sr. Presidente, começo por bemdizer
o dispositivo regimental que permite a discussão dos
temas constitucionais, na hora destinada ao expediente.
E compreendo a alta razão que inspirou êsse dispositivo. na
necessidade de se irem, a pouco e pouco, formando as diferentes correntes de opinião que, neste recinto, possam vir a
inspirar a obra coordenadora dá Comissão dos 26. ~sse mesmo dispositivo permite o exame de questões doutrinárias fundamentais para o regime, o dehate de amplas e importantes
teses que dizem respeito á forma e organização do Govêrno e,
ao mesmo tempo, a revisão dos quarenta anos de vida republicana, muitas vezes maculados pelos erros dos governantes,
e pelas circunstaneias especiais em que, no País, se formára
essa mentalidade oposta á que se devia esperar de uma nação
nova. ciosa de seus destinos.
O principal mérito do movimento revolucionário, no domínio da cultura, foi, precisamente, o de provocar, estimular
a revisão de todos os conhecimentos úteis á vida adminisL'"8tlV:l do País, de modo que possamos, ao fim dêsses estudos,
elaborar a Constituição que há de reger, por um tempo que
se· presume longo, a vida nacional .
.'\. parte com que penso contribuir para esta obra, na
medida e fraqueza dos elementos de que disponho (não apoia,dos), é precisamente a que rp.speif.a á Federação, no seu cerne, tanto vale dizer, a discriminação das rendas tal qual foi
c<l.ocada pelo Anteprojecto elaborado pela 8ubcommissão, de
modo que a crítica se faca sóbre esta base, ma.; corrE.>spondendo ás reais e legítimas aspirações nacionais e, especialmente, ao interesse nem sempre reconhecido dos Estados.
Não erraria dizendo que a política tributária nacional
veiu anárquicamente desde os tempos do Império.
Do projeto para a reforma da Constituição, aprovado
pela Camara dos Deputados e recebido no Senado em 14 de
Outubro de 1831, e do qual, emendado, resultou a lei de
i832, e, por fim, o Ato Adicional, consta no § 9°: as rendas
públicas serão divididas em nacionais e provinciais. Os impostos necessários serão fixados pela Assembléia Nacional, e
pelas Assembléias provinciais, os que forem necessários para
as despezas provinciais.
Do projeto de lei sôbre as reformas da Constituição, de
que resultou o Ato Adicional, consta o art. :10: Compete ás
Assembléias legislar sôbre a fixação das despezas municipais e provinciais e os impostos para elas necessários, contanto que não prejudiquem os interesses da província.
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Ora, era êste o regime que veio encontrar a lei 99, de 3i
de Outubro de 1835, a qual fez a primeira discriminação cnmpleta das rendas. As l'endas gerais tinbam 58 rubricas, entre as quais, as rendas do Município do Rio de Janeiro, e da
sua aplicacão ficava dependendo o ritmo da economia brasileira, sob a viciosa política tdbulária do Império, que encontrou sobreludo, na parle referenle aos municípios, uma
das suas mais enérgicas condenações no juízo do Visconde
do Uruguai, segundo o qual
..A nossa lei das Camaras deu-lhes vagamente
uma infinidade de atribuições importantes (farão
isto, farao aquiro, farão aquiloutro), sem lhes dar ao
mesmo tempo uma organização eficaz e vigorosa e
meios para levá-las a efeito, como em ontro lugar veremos. Os artigos que se referem a rendas são os mais
chõchos e pêcos da lei.
"Os ingleses e americanos são mais positivos.
Quando incumbem umct coisa dão os meios para a conseguir.
As nossas Camaras Municipais são extremamente
peadas. Compondo-se a sua receita em geral de alguns magros impostos, cujo produto em alguns lugares mal CObl'C a despeza com o pessõal indispensável,
não podem lançar a menor finta para tal ou qual
melhoramenlo local, nem fazer a mais pequena despeza, ainda mesmo de natureza obrigat6ria, sem a
morosa autorização das Assembléias Provinciais, as
quais absorvidas em assuntos maiores, político~ e parlamentares, pouco curam de tais minuciosidades" .
Na Constituinte de 1890, viu-se a dificuldade de estabelecer critério racional que se traduzisse a êsse respeito, numa
definÍ/;:ão segura do pr6prio espírito que presidiu á tarefa
parlamentar.
Não é sem razão qne o Sr. Agenor de Roure, no seu volume sôbre a Constituinte Republicana, erigiu êste problema
entre os principais, senão como o principal, dos que mereceram a atenção daquela assembléia. Mas o certo é que os
Constituintes de 90 erraram por vários caminhos, transviaram-se do ponto racional em que deviam encarreirar o assunto e o cerlo, como dizia, é que a obra que realizaram, é
obra exclusiva de arbítrio, na dádiva ou na partilha das
rendas entre os Estados, a União e os Municípios.
Do Anteprojeto 'Verneck Pestana se colheu o princípio
divisório que era o da exportação para os Estados e o da. importação para a União, mas a êsse respeito a Comissão dos
21 elaborou parecer em que alvorece a idéia de um sistema.
mais racional e de finalidade mais prática, mas não se consubstancía em nenhuma das normas que deveriam ser votadas
por aquela assembléia.
"Foram objpto - é do parecer da Comissão dos 21 de longa discussão os artigos da Constituição relativos á discriminação das rendas provenientes de impostos. Ao sistema aí adotado, que consiste em dar á União e aos Estados
competência exclusiva para tributarem determinadas fontes
àe receita e anulativa para tribularem outras, se conlrapõs
o da completa e absoluta discriminação das materias tributáveis por part.e da União, considerando-se todas as mais da
competência dos Estados".
VOLUME II

26
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Julio dé Castilhos, com n IJUperior visão do seu espírito
crítico, anunciava, desde aquela época, os perigos de tuis métodos, ponderando que os sistemas admissíveis, a seu modo
de ver, s6 se podiam conler em tres soluções:
".A primeira consiste em entregar ao Estado a incumbencia de ocorrer 11 toda,. 11" r11'J'peslls da Gnião, o que não
lbe parecia aceitá.vel; n Ilcgundn, o de poder a União procurar
seus recursos nas ml'llmall ronlo!! onde os Estados vão buscá-los, e lhe parecia pf'rlsolllll!llmo; c, finalmente, o de reservar para a UnlAo lnll'l l' lntll ronles de receita, discriminadamente, e deixando no" Esladoll campos vastos para tributarem o que lhes con\'lC'lllll', rom exclusão daquele".
.
Foi o principio qu(' êll' próprio adotou ao ofel'ceer á Assembléia Constituinte, ali SUUI! emendas.
O SI\. AGA.··.U~NO!'l l>1t MAOALHÃES - Tenho impressão de
que a anarquia tribulál'la do Brasil, se origina do regime
de.::sa compt:'tência cl1mulutl\'u.
O SR. PRADO KEU~ y - V. Ex. tem toda a razão . .A
C(lDstiluiCão alemã. oinrJu em !leu art. 11, prescreve lermlnantemente, os meios de impedir a cumulação de impostos.
Es~a matéria tinha sido arilada na Constituinte de 90 e o
foi de maneira clora c J)fl'cIAD, traindo inspiracão verdadeiramente patriótica.
Tais eram a8 dificuldade. defrontadas pela Assembléi&
na procura de um IIhJtomn que pudesse nortear o trabalho da
elaboracão constitucional, que José Higino sintetizou essas
duvidas de maneira acontuadamente objetiva:
"O projeto ~ imperfeito e suscetivel de crítica na
parlp- concernenh' á" rendas que reserva privativamente aos E.tndoll,
"Os Impollto,. diretos rea;s formam tres categorias: impoMlolI IIÔbrt'l D Ierra, sObre os prédios e sôbre
as indústria". Koaundo o projeto, a primeira categoria
pertence cxc!llllh'om(lnt.e aos Estados e sómente êstes
poãerlio trlbul.llr a tf'rra; mas, quanto aos prédios e ás
industrlaR, 011 ImllOlItos diretos dos Estados poderão
encontrar u concllrr~ncla da União. Também os impostos da Unlllo c' 011 dos Estados poderão acumular-se
sôbre o consumo do rllneros de produção interna.
Sendo assim, pera1mta-se qual é .a base do sistema tributário dos Estado,,? Nüo são os impostos diretos nem
os de consumo; o, dô"le modo, não se sabe qual o pensamento a que o projeto se subordinou, qual o Ilrincipio sObre que nRI4Cmta a discriminação das rendas.
Vê-se que o principal cuidado dos autores do projeto,
foi alargar, quanto po"sível, a esfera da ação do Govêrno Federal om matéria tributária, para habilitá-lo
a haver os meios nect>ssárlos ao desempenho dos encargos nacionall'l. 'fodol! sabemos que ao Govêrno está
confiada a guarda da honra nacional, e da dignidade do
pais e que êle tem ronlrafdo solenes compromissos
para com as potõncias e8lrangeil'as. Por consequência, a êle deve ser deixada a iiberdade de obter os
moios necessários, nlio só para ocorrer ás despezas ordinárias, senão lambém ás despezas extraordinárias,
dada a emergência de guerra ou calamidade pública.
.
Não se contesta esta necessidade primordial de
todo govêrno regularmente <;onslit uido; mas pode êste
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desideratum ser obtido sem prejufzo de um plano racional sóbre que se baseie a discriminação das rendas
e sem tolher-se aos Estados os recursos indispensáveis ao preenchimento de fins que são tão necessários
quanto os da União."
Como se vA, já José Higino recorria, para suprir o critério falho da simples e arbitrária classificação das rendas,
á discriminação das fontes de tributação, única maneira de
evitar aquilo que veio a tornar-se, mais tarde, uma realidade:
a dupla, a triplice, a m(lltipla incidência.
.
Quanto á questão da acumulação de impostos - e é esta
a ocasião para responder- ao aparte do brilhante representante de Pernambuco - não foi tema que passasse despercebido
á sabedoria dos constituintes de 1891.

o ~r. Assis Brasil combateu o arf. 12 e a tributação cumulativa, sust~ntando o plano da União tri-,
butar as rendas dos Estados proporcionalmente. Os
orçamentos seriam organizados nos Estados com uma,
razoavel antecedência, para que pudessem servir áquele plano de não deixar a União privada de meios, "embora a ela restem sempre recursos como os de empréstimos, emissão de bilhetes do Tesouro e emissão, de
papel moeda". Pelo seu plano. a União não teria funcionários arrecadadores: os Estados 'arrecadariam as
rendas e dariam á União uma' quota proporcional.
Achava absurda a idéia dos 15 % adicionais sõbre a
importação em favor dos Estados.
. Esta última parte a que me acabo de referir, respeitante
ás idéias sustentadas naquele tempo pelo preclaro representante do Rio Grande do Sul, que ainda hoje ilustra a Assembléia, com a sua presença e os seus conselhos, leva-m~ a tratar de um dos assuntos também debatidos na pr-imeira Constituint~ republicana, qual o da possibilidade de se estabele-.
cerem quotas fixas sõbre a arrecadação federal, de modo a
se encontrar fórmula de prover ás necessidades estaduais e.
ao mesmo tempó, recompensar os sacrifícios daqueles contribuintes, em relação aos cofres feder-ais.
Já no projeto da Comissão dos 21 se estabelecia a passagem· do imposto predial para os Estados e Municípios e
ainda se dispunha que~ dos impostos de importação, 10 %
fossem dados aos Estados. O (mico argumento que Rui Barbosa, então Ministro da Fazenda, encontrou par-a se opór a'
essa quota proporcional, foi a de carência de recursos da
União, razão que não é técnicamente admissivel, mas que
traduzia o oportunismo com que na primeira Constituinte·
foI encarado êste grave e fundamental problema da nacionalidade.
O Sr. Rosa e Silva apelava também para uma taxa adi-'
cional de 15 % sóbre a importação a favor dos Estados. O:
Sr. Espírito Santo, pleiteava que os Estados arrecadassem
os impostos e dessem 70 % á União, reservando para si os
30 % restantes. Em resumo, vários foram os sistemas pro_o
postos. Nenhum entretanto. com a base racional com que pudesse resistir ás críticas fáceis' dos comentadores e observadores daqueles tempo!;; e dos que se !;;eguiram. Assim, o sis~,
tema do projeto do Govêrno Proviorio, que dava á União:.
O!? impostos de importacãÇl,os direitos de entrada e saída de
navios, as taxas de sêlo e a~ contribuições postais e t.elegrá-]
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ficas e aos Estados, 05 impostos de exportação até o ano de
1898, em que seriam abolidos; o imposto territorial e o de
transmissão de propriedade; o sistema da Comissão dos 21;
o sistema do Apostolado Positivista; o sistema Júlio de Castilhos; a proposta de José Mariano, que resultava da nítida
compreensão da dificuldade de, naquele tempo, sem nenhuma estatística, sem nenhuma base, se estabelecer apriorfsU",,:
eamente, qual o regime de tributação que deveria solucionar
Os graves encargos dos Estados, dos Municípios e da União,
motivo por que sugeria se deixasse a matéria para um "ato
adicional", depois de balanceadas devidamente, as situações
d~ União e a dos Estados. Assim, o sistema Meira Yasconcelos, o sistema Costa Machado, o sistema Chagas Lobato, o
sistema José Higino a que já me referi, o sistema João Barbalho, o sistema Espfrito Santo, o de Felisbelo Freire, o de
Ao.érico Lõbo. o de Pinheiro Guedes, o de Leite e Oiticfca
que também merece uma menção especial, pois dava á União
os mesmos impostos, dos quatro numeros do art. 6°, do projeto e mais as rendas das estradas de ferro e outros bens federaiS, os impostos sôbre alcool, bebidas, fumo e objetos de
lcxo. Os Estados teriam as demais fontes de rendas e arrecadariam todos os impostos nas suas repartiÇÕes sob fiscalização da União, cuja parte nesser, impostos seria marcada
anualmente pelo Congresso. Pelo sistema proposto pele. então
Deputado Epilácio Pessoa, se procurava obstar a cumulação
dos impostos e iaxas. Consistia, em passar para a União,
mais alguns impostos, suprimindo-se a tributação cumulativa. Vale :linda citar o sistema Demétrio-Barbosa Lima e
sobretudo. esta curiosa circunsfancia histórica: no mesmc..
di.a em que se assina a Constituição da República, ouve-se no
rp.cinto da Constituinte o protesto vigoroso, enérgico, veemente, de Leopoldo Bulhões, que assim se refere á obra então realizada: "A Constituinte não resolveu a questão da
Federação c a obra dos republicanos, ao ser ultimada, já
está carecendo de revisão quanto a vários problemas, entre
os quais, a discriminação real e completa das rendas" .
Não se pode imaginar uma critica mais próxima, e direta, ao trabalho que S~ vinha de terminar. Não errarei dizendo que a inspiração dos constituintes nessa ~arte foi ainda
a da primitiva classificação de rendas do Império. Tanto
que bastará comparar o orçamento do Império com o da República, o do último ano do regime monárquico com o primeiro exercício da vida republicana.
No último orçamento do Império os impostos gerais estavam divididos em cinco classes e 47 rubricas. As cinco
classes compreendiam: o imposto de importação, o de despachos marítimos, o de exportação o de interior e o da receita
extraordinária.
.
Na ruhrica "interior" estavam os impostos de sêlo, de
papel, o de transmissão de propriedade, o de indústrias e
profissões, o de transportes, o predial, o imposto sôbre subsidios e vencimentos e o de gado.
No orcamento para 92 conservaram-se as rtrbricas "importação", "despachos marítimos", "exportação", supressa
apenas, quanto a estas, a primeira enumer~da, que passou
para os Estados.
No "interior", a sub-rúbricas de 9 a 27 foram conservadas, s6 tendo sido supressas as de "pena dagua", "transmissão de propriedade", "imposto predial" e "gado", creado o
sêlo sôbre ações ao portador; 1. 1.12 % sôbre dividendos e novo
tributo sõbre consumo do fumo.
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Quanto á "receita extraordinária", resolveram a dificuldade de prover aos encargos e despezas da União, com a simples sobre-taxa de 50 % de adiéionais, sôbre os direitos de
importação, 60 % sôbre bebidas e sêda e 10 % sôbre o imposto sôbre generos livres, capatazias e armazenagens.
Em resumo, o que temos hoje, o que repete o anteprojeto nada mais é do que a primitiva classificação de rendas do Imperio, com a partilha mais ou menos arbitrária dos
recursos entre a {fnião e os Estados. (Muito bem.)
O que dominou a primeira Constituinte foi aquele apelo
veemente de Ruí Barbosa, no sentido de uão se reduzirem Os
recursos da União. Deve-se, porém, reconhecer e proclamar
a incapacidade em que se encontrou aquela Assembléia para
examinar a questão em seu exato e verdadeiro aspeto. Tanto
vale dizer a discriminação efetiva das fontes de tributação.
Já foi dito desta tribuna, que o anteprojeclo contém sôb.-e a matéria dispositivos que importariam praticamente na
morte dos Estados, desde que se lhes retiram Os impostos de
importação, estimados em pouco mais de 400 mil contos, e
lhes concedem, como compensação única, o imposto cedular
de renda, que não poàe exceder de cem mil contos anuais.
Com êsse regime estaria sacrificada a economia de todos os Estados. Não haveria governador ou presidente que
conseguisse administrar o seu território, prover aos serviços
.públicos, cumprir os deveres impostos ás unidades fedua,tivas pela própria Constituição, com receita tão deficiente,
com fontes tão precárias de renda.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Consequentemente, teriamos a intervenção prevista pelo projeto.
O SR. PRADO KELLY - Isso resolveria de vez o decantado princípio da autonomia estadual.
Quando reivindico o respeito ás normas fundamentais
do sistema federativo, é nessa base financeira e econômica,
é precisamente nêsse ponto, sem o qual não compreendo o
que possam valer as ricas ideologias, os belos e floridos
princípios com que se engana a realidade brasileira, a pretexto de assegurar a efetiva defesa da autonomia dos Estados.
Na Sub-Comissão, a discussão do dispositivo a que me
'acabo de referir, do Anteprojeclo, se limitou a uma divergência doutrinária sôbre o imposto de exportação - tanto vale
.dizer: apenas :se cogitou, na Sub-Comissão, de ..esolver o se,guinle ponto: se se devia limitar o imposto de exportação,
prescrevendo-se uma taxa predeterminada ad-valorem, ou
não. A primeira idéia era defendida pelo ilustre jurista
Sr. João Mangabeira; a crítica lhe era aposta pelo acatado
magistrado Sr. Castro Nunes. O certo, porém, é que de nenhum outro ponto se tratou e se acreditou que a economia nacional estava salva, elimina,ndo-se o imposto de exportação
'dos Estados e impedindo-se que a União fizesse, a êsse pretexto, tributação exagerada, ao se reconhecer a conveniência
de fixar em 5 % o limite da taxação ad valorem.
Sr. Presidente, já na Comissão de Estudos Econômicos,
o eminente ministro da Agricultura havia chamado a atenção de seus pares para graves irregularidades de nosso sis,tema tributário.
Dizia êle:
"A decretação de taxas, entre' nós, se tem feito
empiricamente ao sabor' de exigências ocasionais, sem
um critério razoavel que a oriente.
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Não admira, assim, que o nosso sistema tributário esteja, em seu conjunto, a reclamar uma· triplic.e
racionalização:
a) quanto á incidência das taxas;
b) quanto ao aparelho incumbido de arrecadá-las;
c) quanto á distriouição entre a União, Estados e
Municípios das ren_das arrecadadas.
Racionalizá-lo sob cada um dêsses aspetos, parece-me dever imperioso de ordem nacional, a que se
não deve furtar, por mais tempo, o Govêrno Provisório da República."
Desejaria trazer á Assembléia os conceitos de Roosevelt
'sõbre o problema tributário nos Estados Unidos:
"Parece-me que chegou o momento de cadaEstado cooperar com os outros, afím de derrubar certas
linhas ou programas do imposto, que será proclamado
e ao mesmo tempo que possa ser compreendido peJos
cidadãos. O primeiro· degráu é, naturalmente, que o
Govêrno Federal reconheça uma classificação clara e
definida para concorrência. O Govêrno Federal limitar-se-ia a esta classifícação, exceto em tempo de
guerra ou grande emergência nacional. Qualquer outro metodo de imposto seria por isso reservado automaticamente aos próprios Estados. Isto. parece-me,
alcançaria todo o espírito e o fim da Constituição Federal. Com a reserva de todos os outros impostos para
os Estados, êles terão então oportunidade para organizar uma nova classificação de impostos; dividindo-os nos que o· Estado imporá por si próprio, por um
lado, e nas províncias, cidades, distritos escolares e
assim por diante.
Quando legisladores, administradores e eleitores
são capazes de executar um metodo de impostos entre
as unidades nacionais de govêrno, a organização que
"eu assinalei deve ser fortemente simplificada; e sómente então poderemos como Nação iniciar a· importante tarefa de -pôr alguns limites no total das nossas
taxas e no total do débito do govêrno que tanto aunaenta presenteOlente.
Não s6mente devem as rendas do govêrno fazer
face ás despesas ~omo, também. devem ser baseadas no
princípio da capacidade de pagar".
Atendendo á necessidade da racionalização, foi que me
'animeI a apresentar uma emenda substitutiva, que mereceu
a aprovação do meu partido e á qual, a nosso modo de ver,
"corresponderia á solução dêsse grave problema.
Certo é que se outro mérito lhe fÔr negado, nel~ .ressaltarão,- apesar de tudo, da sinceridade de propositos e o da
fé dos que a oferecem e que não visam outro beneficio se"não corresponder á confiança de. seus mandantes do Rio de
·Janeiro, e ao mesmo tempo, colaborar com as bancadas doS
demais Estados, para melhor encaminhamento dêsse -relevante problema nacional.
"Art. i4. É da competência exclusiva da União
decretar tributos sÔbre os bens moveis e sua transferência, incluindo-se entre aqueles o capital, a renda
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e a.<;, mercadorias (importação, exportação e consumo);
sôbre a entrada, saída e pstadia de navios e aeronaves,
sendo livre o comércio de cabotagem ás mercadorias
nacionais e ás estrangeiras incorporadas á rique2.a interna; de sêlo e taxas de telégrafo, correio e outros
serviços federais.
§ 1.0 Os impostos de importação ou exportação
apenas poderão incidir sôbre mercadoria vinda de pais
estrangeiro ou' a êle destinada. O imposto de exportação e o de consumo sôbre artigos de primeira necessidade não poderão exceder de 5 0/'0 ad valoTem.
§ 2.° Gaberão aos Estados 50 o/ó da arrecadação,
em seus t.erritorios, dos impostos federais de impor;"
tação, e exportação, consumo e renda.
Ar1. É da competência exclusiva dos Estados decretar tributos sôbre a propriedade imobiliária rural,
sôbre a transferência desta e da urbana, inter-vivos e
causa mortis, sôbre a atividade individual ou coléliva
(comércio, induslria e profissões) e taxas de sêlo,
quanto aos atos de seu govêrno e negocios de sua economia e de serviços estaduais.
§. Caberão aos municípios 50 o/ó da renda estadual arrecadada sôbre o exercício do comércio, indústria e profissões.
,
Artigo. É da competência exclusiva dos municípios decretar tributos sObre a propriedade imobiliária, urbana e taxa de expediente e de serviços municipais.
Artigo. É vedado aos Estados tributar bens, rendas e serviços federais ou a cargo da União, e reciprocamente.
.
Artigo. São vedados os impostos ou taxas cumulativas, mesmo sob denominações diversas, os impostos interestaduais e intermunicipais e todos aqueles
que, direta ou indiretamente, embaracem a livre circulação dos produtos nacionais ou incorporados á riqueza nacional.
,
. Artigo. Poderá ser instituido um serviço único
de arrecadação tributária, por acôrdo entre a União
e os Estados, e também 'entre estes e os Municípios. o,U
mediante resolução da Assembléia Nacional e do COnselho Federal. por dois terços de votos de seus membros.
Parágrafo único.' A Assembléia Nacional e o Conselho Federal reverão quinquenalmente a legislação
tributária,' para o fim (ie harmonizar e coordenar os
interesses
eccnômicos e fiscais da União e dos Estados. n
l'\ão apresentaria tais sugéstões, se não pudesse demons"trar a sua praticabilidade.
, O SR. NERO MACEDO - Como se faria a divisão dêsses
50 o/ó? Qual a proporção determinada?
O SR. PRADO KELLY - Vou mostrar á Assembléia as
;tabelas organizadas dentro ,do espírito dêsse sistema.
,
O trabatho fundou-se, especialmente, na indicação orde'nada das fontes de tributação. Organizado o mapa para todos
os Estados, verifica-se que são onerados pelos cofres éstadl.1râs, 'as mercadorias, as rendas" a atividade, a propriedade
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:imobiliária rural, a propriedade imobiliária urbana, os bens
.móveis, o capital, a transferência de propriedades imobiliárias, a transfel'ência do capital, e outl'OS bens móveis, sêlos,
emolumentos, etc.
Levantado êsse mapa, tem-se, igualmente, o atestado da
dupla ou tl'iplice incidência até entãe praticada nos Estados.
O SR. NERO MACEOO - Nesse caso, a emenda de V. Ex.
devia determinar a forma precisa, afim de que a divisão não
:fique ao arbftl'io de quem quer que seja.
. O SR. PRADO KELLY - A emenda fixa a percentagem.
O SR. NERO MACEDO - Cincoenta por cento para os Es'Lados?
O SR. PRADO KELLY - A que ponto se refere o nobre
.aparteante? Desejaria que pl'ccissasse a pergunta.
O SR. NERO MACEDO - As rendas da importação e exportação seriam divididas e 50 o/ó entregues aos Estados. Mas
quanto receberá cada um dêles? A fixação fica ao arbítrio
:de quem?
.
O SR. PRADO KELLY - Refiro-me ás mercadorias ex-portadas de seus próprios territórios, ou impol'tadas com des-tino a êles.
O SR. NERO MACEDO - Quer dizer, 50 o/ó da própria ex'portação?
O SR. PRADO KELLY - Sim. E da importação.
O SR. KmGINALDO CAVALCANTI - Mas isso não está na
'emenda.
O SR. PRADO KELLY - Está.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - E haveria injustiça para os
:Estadol. qUé não importassem diretamente, pelo seu terri·t6ri9·
O SR. PRADO KELLY - O sistema, em si não se allera'ria com nenhuma dessas observações.
O SR. NERO MACEDO - A emenda de V. Ex. é tão boa,
'que necessitava ficar mais esclarecida, neste ponto.
O SR. PRADO KELLY - Quando se fala de receita fe.deral arrecadada, indica-se, como condição, que seja do seu
.território, feita assim, a única distribuição verdadeiramente
proporcional.
O SR. NERO MACEDO - Aí se fala de uma arrecadacão global e a divisão não ficou estabelecida.
O SR. PRADO KELLY - A questão principal, entretan'to, era a de verificar se os Estados tinham grande perda com
êsse sistema •
.o SR. TEIXEIRA LEITE - E no caso de Estados ou do
'Distrito Federal, por exemplo, cujas portas distribuem mercadorias?
.
O SR. PRADO KELLY - Dependeria da destinação da
mercadoria importada. É servico regulamentar, que não 90(feria ser objeto de norma constitucional.
Pelo mapa levantado, os Estados perdem com êsse regime
~498. 620
contos anuais, recuperando, em compensação,
"52:1:. 168.

,o SR. AOAMENON MAOALHÃJljS - Nada perdem,

então~
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O SR. PRADO KELLY - Seria fastidioso reportar-me
'a essas cifras ...
O SR. ALDO SAMPAIO - Os Estados, entRo, só terão vantagens com a emenda?
O SR. PRA.DO KELLY - Desde que racionalizemos a-tributação, sem
critério classificador ou discriminador dos
.impostos, que vem desde 1835.
- O SR. ALDO SAMPAIO - V. Ex. admite o imposto àe exportação, dividido entre a União e os Estados, para qualquer porto?
O SR. PRADO KELLY - Admito os impostos de importação, exportação, consumo e renda, nos termos em que já
Uve ocasião de me manifestar.
O SR. ALDO SAMPAIO - Nunca mais será possível acabar-se com o imposto de exportação, que ficará sempre com
a União.
O SR. PRADO KELLY - ~sse imposto é da competência
da União, que decreta a limitação de 5 % ad vaZarem. Está
'ao arbftrio da União terminar, até, com o imposto de cxporta«;ão. Os Estados não teriam essa renda, mas seriam compensados com a sistematização do serviço tributário nacional.
O SR. ALDO SAMPAIO - V. Ex., assim, prejudica a ecoInomia geográfica dos Estados, mantendo sempre o imposto
de exportação para a União.
O SR. PRADO KELLY - Não mantenho o imposto de
exportação. ~le se encontra no anteprojeto constitucional.
Continúo a deixar essa faculdade á União. A tendência é
-paI"a se suprimir o imposto de exportação, gradativamente,
Já se tendo feito uma redução até 5 % ad vaZorem. Será da.
competência da Assembléia Nacional futura extinguir. até, o
imposto de exporta~ão. A matéria constitucional consiste em
saber se o imposto deve caber ao Estado ou á União. No regime anterior, cabia aos Estados; pelo Anteprojeto, passaria á
União, com a precária compensação de se dar áqueles o imposto cedular da renda.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Já que V. Ex. está fazendo uma exposição tão brilhante, desejaI"Íamos ser esclarecidos quanto á sua opinião sõbre o imposto de exportaçho:
se, em douh'ina, deve caber á União ou aos Estados. O Anteprojeto niio estuda a discriminação das rendas, em absoluto,
passando ~ôbre ela como se fosse assunto de somenos imporlancia. A Assembléia recebeu, intacto, o problema. Queriamos, pois, ser esclarecidos aceI"ca do imposto de exportação.
O SR. PRADO KELLY - Não acredito que nesta Casa
haja divergência, quanto a ser o imposto de exportação uma
medida antieconômica . Acho que já foi um passo para a
.frente, um avanço sem:;ível o fato de, 110 Anteprojeto, passarse a competência dos Estados para a União, estabelecendo-se
um controle único de exportação. Ao mesmo tempo, para
'fixar essa taxa e essa limitação, fez-se um inciso constitucion:ll.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Das premissas de V, Ex.,
'tão bem expostas, não se chega á conclusão de que, a prevalecer o imposto de exportação, deve ser êle dado aos Estados,
'únicos capazes de saber, pela sua economia, como pode ser
'êle gradativamente diminuido até a extinção?
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O SR. PRADO KELLY -:- Não poderia chegar a esta
concluf'iio, pelos pr6prios motivos que já expuz. O pI,jmeiro
,deles era o da economia nacional. sem se discutir a possibílidade de cada Estado estabelecer as taxas de exportação.
Se eu parti do principio de que o imposto de exportação é
-anUeconômico, devo, naturalmente, encaminhar o meu Taciocinio no sentido de extingui-lo e não o podendo, de reduzí-Io
quanto possivel. E uma dessas formas de redução é a disci.pUna imposta· pela própria uniformidade de tributação.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Mas essa uniformidade é impraticável. Trará como consequência, a unificação, c essa é
.impossivel. Os Estados é que sabem se os seus produtos
[Joctem ser tributados. A pecuária, por exemplo, no Rio Grande do Sul, pode suportar uma taxa maior do que a do Piauí.
. O SR. PRADO KELLY - Mas a taxa será uma taxa na'cional para a pecuária.
'
.
O SR. NERO MACEDO - A própria distancia do lugar da
produção ao centro de consumo, contribue até para o encarecimento.
.
O SR. PRADO KELLY - O Estado encontra sua com':'
,pensação na percentagem fixa, estabelecida em texto consti,tucional, sObre a exportação do seu território. A União Fedel'dl ter.á essa atribuição, e êsse imposto deverá, tutura'mente, desaparecer.
.
Do contrário, chegariamos á con6lusão de que o imposto
de exportação poderia desaparecer num Estado 2 não em
outro. Isso importaria numa contradição prática em relação
aos princípios que nós estabelecemos.
:
'
A crítica que VV. EEx. estão fazendo, não é ás minhas
sut"'e=.tões, mas ao Anteprojeto elaborado pela Subcomissão,
'que deslocou o imposto dos Estados, atribuindo-o á União.
Estou procurando remediar esse mal.
O que estabeleci, sobretudo, foi a únidade de um
,sistema.
Verifiquemos quais as fontes reais de tributação, afim
,de dividirmos racionalmente o imposto entre a União. os
l<:sf ados e os Municípios. Feito isto, teremos evitado o mal
principal da política tributária nacional, que vem a ser a
'dupla, a tríp~ice, a multipla incidência.
:
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - V. Ex. expõe admi';'
ravelmente bem o seu ponto de vista, e, por isso, estou me
permitindo interrompê-lo. Pela exposição de V. Ex., parece-me que a consequencia }jgica, para niio haver bi'tribulacão, seria a adoção do projeto Julio de Castilhos~
'repelido na Constituinte de 1891 e em virtude do qual ca'bem, exclusivamente, á União, certas e determinadas fontes
.de receita. Todas as demais pertencem aos Estados. ~se
é o único projeto que, pOsto em prática, evitará a ·bi.:.
.tributação.
,
O SR. PRADO' KELLY - Muito me honro com os apartes de V. Ex.
.'
.•
.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Pelas idéias que V. Ex.
está. sustentando, há possibilidade de bi-tributação, porque
é material~~nte iI~possivel procurar na origem to~as as
'fontes de trIbutação e 'dar-lhes as devidas denominações,
'transformando-as em impostos.
.
. O SR.PR:-\,DO KELLY -:- Ofereço a êste respeito um
mapa, que faCIlIta a compreensãQ ~a tése que e,stou defeI,l,.
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iJéndo. Os impostos recaíriam sóbre as fontes de Lributa'ção, de acôrdo com um plano racionalizado. Assim, seriam
federaes os impostos de exportação e de consumo; tanto vale
dizer: os que incidirem sôbre mercadorias.
O SR.. CARDOSO DE MELO NETO - Perdão. Vou dar o
último aparte afim de esclarecer. Imaginemos que V. Ex.
procure encontrar todas as fontes de tributação no mo'menta presente. Entretanto, há novas fontes de tributação
criadas pelo desenvolvimento das atividades dos Estados e
dos individuos. Não estando discriminadas, não haverá possibilidade de tributação cumulativa?
•
'
I
O SR. PRADO KELLY - Essas novas fontes a que V. Ex.
se refere hão de. por fôrt;a, estar compreendidas nas fontes
gerais e primárias que eu aponto e vem a ser: o patri'monio e a atividade.
r'
Quanto ao patrimônio temos a distinção que nos vem
~o Código Civil Francês,
entre bens móveis e imoveis;
quanto á atividade, a incidência sôbre o comércio, a indústria ou a profissão.
' : '
A União, a propósito da primeira parte, caberia o direito de tributar os bens móveis, e tanto i vale dizer: o capital e sua transferência, a renda, as mercadorias, outros
.bens moveis e sua transferência.
i
Aos Estados. os bens expressamente I indicados naquela
relação geral. Essas fontes são as únicas. Dentro delas,
póde haver fantasia e imaginação para a' decretação de novos tributos, mas todos hão de recair nos limites precisos
dessa competência, claramente determinada.
I
'
O SR.. CARDOSO DE MELO NETO - A e~lanação de V. Ex.,
é, fóra de dúvida, muito superior, pelo exame que podemos
'faztll' no momento, á discriminação do Anteprojeto.
O SR. PRADO KELLY' - Muito Obr~gadO a V. Ex.
O SR.. CARDOSO DE MELO NETO - Parece-me, contudo,
que não é perfeita como a do projeto Julio de, Castilbos.
O SR. PRADO KELLY - Estimaria 4ue o nobre Deputado me apontasse um caso de impõsto novo, para ver se
,podemos ou não enquadrá-lo no mapa geral que organizei.
Seria um simples trabalho de ficção, masl serviria para demonstrar exclusivamente que a tese se me afigura perfeita,
resistindo ao espírito criador de nossa administração tributárja.
i
O SR.. CARDOSO DE MELO NETO - Não [me fiz compr~en
der. Não digo que haja fonte de tributação atual qu" não
.esteja enquadrada no mapa.
O SR. PRADO KELLY - É o quanto: me basta.
O SR.. CARDOSO DE MELO NETO - E as fontes de tributação que possam vir a existir?
'
O SR. PRADO KF..LLY - Se V. Ex. diz que não ha
fonte de tributação atual que não estejai aquí prevista, as
que vierem a existir forçosamente estar;ão compreendidas
'no mapa.
I
Se a divisão é entre patrimj)nio e atividade; e se divisão de patriinônio só pode, ser entre bens I móveis e imoveis,
fatalmente, toda e qualquer fonte de tributação estaria com,preendida na tabela' e'não nos perderiamo~ nesse jogo arbi.:.
trário e complexo de classificaç,ões das repdas, como se tem
feito até agora.

Mapa a que se refere o Sr. Deputado Prado Kelly em seu discurso (1)

OBSERVAÇOES
(t) Da arrecadaçlo dos Impostos 'ederals sI mercadorias e renda os Estados terlo ao % .
(I) Da arrecadaçlo do Imposto estadual s/ atlvldade Individuai ou coletiva os munlclplos terlo 50

%.

(3)j)_lmfostQ munlç,lpal sobre prop.'ledade ImoblllArla urbana aerA cobrado proporcionalmente ao
valor patrlmonla da mesma.
._..
CAPITAL e sI TRANSFERtN- ~ IMPOSTO FEDERAL s/ CAPITAL e s/ TRANSFECIA
~
RtNCIA
ENDA

UNIÃO

(Bens móveis) MERCADORIAS

I

-IMPOSTO FEDERAL s/ A RENDA
de EXPORTAÇAO (Max.
5 96 ad-valorem)
-IMPOSTOS FEDERAIS de IMPORTAÇÃO
de CONSUMO

OUTROS BENS MÓ. VEIS
iRANSFERtNCIA

PATRIMONIO
ESTADO

FONTES
DE

INCID~NClA

(BODS

~

(JS/~/MPOSTO FEDERAL s/ BENS MÓVEIS e si
~

TRANSFERêNCIA

TRANSFERtNCIA. DE PRO- ~ IMPOSTO E,.·8TADU.4L de TRANSMISSÃO
PRIEDADE IMOBILIARIA ~
PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA

de

Imóvols) PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA ~ IMPOSTO ESTADUAL s/ PROPRIEDADE IMOBIRURAL

~

LlÁRIA RURAL

MUNIClpIO ~PROPRIEDADE IMOBILlÁRIA~IMPOSTO MUNICIPAL sI PROPRIEDADE IMOBI(Im6nls urbanos) ~
URBANA
~
L/ÁRIA UREANA

~ ESTADO ~ COMÉRCIO, INDÚSTRIA e ~ IMPOSTO ESTADUAL s/ COMÉRCIO, INDÚSTRIA
ATIVIDADE ~
~
PROFISSOES
~
e PROF/SSOES
.
(1) A emenda, que recebeu o n. 431 na publicuoiio íeil:\ no Dim'io do 20 de Dezembro, sorl\ encontruda no volumo
que contem as emendas e os respectivos pnrecel'os.
Pago 4f2-A - 20 Volume
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.
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.
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.
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E. Santo
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.
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6.247
E.825
8.637
34.214
6.912
3.178
21.675
19.000
27.780
154.520
18.779
7.925
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13.000
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1.500
3.100
10.500
16.400
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5.8:;0

1.516
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-
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---l
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Pdo mapa que organizei, o Amazonas vem a perder
perto de 3.600 contos, mas recupera 3.731 contos; Pará perde 7.700 contos, mas recupera 8.633; o Maranhão perde
5.600 contos e recupera 3.823; o Piauí perde 1.580 contos,
recupera 1.452.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Perde, então.
O SR. PRADO KELLY - Diferença mínima, que póde
ser perfeitamente compensada com a boa disciplina financeira.
O Ceará perde 3.560 contos, recupera 8.378 contos.
Seria fastidioso, se eu lêsse toda esta enumeração.
Quero chegar ao caso de São P~ulo, pois é dever de resposta
e de cortezia á gentileza com que estou sendo ouvido e fui
aparteado pelo eminente Deputado Sr. Cardoso de Melo
Neto.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Agradecido a V. Ex.
O SR. PRADO KELLY - São Paulo perde 181.100
contos e recupera, pela sua singular posição, no conjunto
federativo, 288.592 contos.
O SR. SOARES :FILHO - E o Estado do Rio?
O SR. PRADO KELLY - Perde 27.780 contos e recupera 55.712 contos de réis.
O SR. ALDE SA~IPAIO - V. Ex. poderia indicar quais
as maiores vítimas?
O SR. PRADO KELLY --- Não há vítimas. Por êsse
plano, bã, em rarissimos casos, pequena diferença de algumas dezenas de contos de réis; de modo que a racionalizaCão da nossa política tributária não traz prejuizo nem dificuldades a um só dos Estados.
~sse mapa, Sr. Presidente, eu o apresentarei juntamente com a emenda, para que seja publicado e se torne,
portanto, do conher-imento dos representantes dos Estados.
O único intuito que tive, Sr. Presidente, na justifica~ão oral da emenda, foi o de pedir, volvesse a Casa sua aten~ão para problema de especial relevancia em relação á futUl'<t vida política, econÔmica e financei!'a do País.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sõbre o qllal deve repousar
a autonOmia dos Estados.
O SR. PRADO KELLi - Não tem, nem poderia ter
·0 meu Partido a pretensão de haver encontrado a fórmula
magica de solução para matéria tão complexa e de tal delicadeza. Dessa fórma, com o pequeno contingente que pude
traz...r á discussão (Não apoiados), com o apêlo que faco ã
Comissão dos 26, ainda no sentido de que ouça a respeito
a Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos, com a
demonstração do esfôrc;:o, que não é individual, mas de um
Partido, acredito ter honrado o meu compromisso com o
TlOvo fluminense (Muito bem) •••
O SR. KERGlNALDO CAVALCANTI - V. Ex. se houve brilhantemente.
.
.
O SR. PRADO KELLY - ••. e demonstrado, mais uma
vez, o entusiasmo da geração nova no exame e na crítica
objetiva dos reais, fundamentais e impostergaveis problemas da nacionalidade. (Muito bem; muito bem. Palmas.
O .orador é cumprimentadio.)
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Durante o discurso do Sr. Prado Kelly, o
Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pacheco
de Oliveira, 1 Vice-Presidente, e novamente,
pelo Sr. Antônio Carlos, Presidente.
O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao expediente.
Vai-se passar á ordem do dia. (Pausa.)
Comparecem mais os Srs.:
Mário Caiado, Cunha Melo, Abel Chermont, Mário Chermont, Leandro Pinheiro, Joaquim )Iagalhães, Carlos Reis,
Agenor Monte, Hugo ~apoleão,· Pires Gaioso, Valdemar Falcão, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Jeová :\Iota, Silva
L~al. Ferreira de Souza, Veloso Borges, Ireneu JoffiIy, Herectiano Zenaide, Pereira Lima, B~rreto Campelo, Souto Filho,
.-\rruda Falcão, Luiz Cedro, Rolano da Cunha, Mário Domingues, Augus.to Cavalcanti, Alde Sampaio, Simões Barbosa,
Humberlo Moura, Isidro Vasconcelos, Sampaio Costa, Guedes
~ogueira, l\larques dos Reis, Clemente l\fariani, Arlindo Leoni, Edgar Sanches, Manuel Novais, Aloísio Filho, Paulo Filho, Carlos Lindenberg, Rui Santiago, João Guimarães, Raul
Fernandes, César Tinoco, ALípio CêstalIal; Oscar Weinschenck, José Eduardo, Fábio Sodré, Cardoso de Melo, José
Braz, pandiá Calógeras, Negrão de Lima, João Penido, João
Beraldo, Daniel de Carvalho, Belmiro de Medeiros, Licúrgo
Leite, Celso Machado, PIfnio Correia de Oliveira, :\Iorais Andrade, Vergueiro César, Zoroastro Gouveia, Hipólito do Rêgo,
Cincinato Braga, Carlota Queiroz, Antônio CoveIlo, Cardoso
de Melo ~eto, Morais Leme, João Vilasboas, Francisco Vilanova, Plf!!.io Tourinho, Lacerda Pinto, Antonio Jorge, Simões
Lopes, Pedro Vergara, Adroaldo da Costa, Antônio Rodrig'lleS
de Souza, Valdemar Reikaal, Antônio Pennafort, Sebastião
de Oliveira, Armando Laydner, Edwald Possolo, Milton Carvalho, Augusto Corsino, João Pinheiro, Alexandre Siciliano,
Rocha Faria, Roberto Simonsen, Oliveira Passos, Oliveira
Castro, Levi Carneiro, Morais Paiva, Nogueira Penido. (95).
Deixam de comparecer os Srs.:
Alberto RoseIli, Antônio Machado, Augusto Leite, Prisco
Paraíso, Negreiros Falcão, Fernando de Abreu, Jones Rocha,
Miguel Couto. Ribeiro Junqueira, Adélio Maciel, Simão da
CUllha, Alcixo Paraguassú, Abrtm Sodré, Henrique Buy0

JrJ<i• •

(14).

ORDEM DO DIA

o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimento de 232 Srs. Deputados.
2
Di.vcltsstlO única do requerimento n. ", de
1933, elo Sr. Acurcio Tôrres, sobre censura de Im-

prensa.
O Sr. Presidente - Entra em discussão o requerimento.
Tem a palavra o Sr. Vítor Russomano.
O Sr. Vitor Russomano - Sr. Presidente, destacado pelo
leader da bancada do Partido Republicano Liberal do Rio

-
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Grande do Sul, Sr. Augusto Simões Lopes, entro no debate
que V. Ex. vem de abrir, em relacão ao requerimento apresentado á Assembléia pelo nobre Deputado Sr. Acúrcio
TOrres, cujo nome declino com a maior reverência e simpatia.
.
Reconheço, Sr. Presidente, que as questões relativas á
liberdade do pensamento - maximé do pensamento expresso pela imprensa, e pela imprensa jornalística, sobretudo - é dêsscs que falam ao mais íntimo das nossas conciências cívicas: é,. repetindo expressão já sediça, o verdageiro ponlo nevrálgico das Constituições modernas.
!'ião cabe, aquí, a enumeração das opiniões dos tratadistas e dos publicistas, em divergência quanto á liberdade
da imprensa, que uns querem a mais ampla possível, confinando, até, com a licenç~ e outros querem excessivamente
regulamentada, confinando com o despotismo.
Deixemos de lado as opiniões; abandonemos mesmo a
corrente que trabalha o espírito das sociedade~ modernas;
afastemo-nos do conceito fascista ou comunista - os dois
~xtremos, que, por serem extremos, se tocam e atenhamo-nos á realidade brasileira, estudando a matéria, á. sombra dos princípios liberais que formaram a conciência de
nossa Pátria.
Para o brasileiro, as liberdades sempre constituiram o
alvo de suas agitações políticas, maximé a liberdade de imprensa, que foi já considerada como o verdadeiro evangeiho da revolução democrática da França; que é reputado o
dógma da própria democracia: o alfa e o omega da vida dos
povos; a válvula de segurança para fermentação de todas
as idéias e em evitar as explosões revolucionárias.
É, portanto, debaixo dessa impressão, é com a conciêneia esclarecida pela mais elevada noção que entro neste debate, reconhecendo, entretanto, a delicadeza da matéria.
•
O nobre Deputado Sr. Acúrcio Tôrres, na. combatividade de seu espírito, que sou o primeiro a admirar, demonstrando o seu grande zêlo, quiz trazer ao plenário da
C:mstituinte. como acusação embora velada, a palavra do
Govêrno, para explicações que, pelo nosso Regime.nto, não
cabiam.
Sou obrigado, SI'. Presidente, a narrar, se bem que singelamente, os fatos tais como decorreram e que constituem,
por assim dizer, o núcleo da argumentação que deu ensejo
á apresentação do requerimento ora sObre a mesa.
O Govêrno da República Illantém, como necessidade
vital, os órgãos da censura. A ninguem pode repugnar a
existência de tal aparelhamento nas circunstancias atuais
da vida. brasileira. Todavia, essas funções, que se exercem
serenamente, que não têm procurado, absolutamente, ferir
os melindres da própria nacionalidade, essas funções não
têm sido consideradas como o devem ser e, daí, a razão pela
qual se apresenta o requerimento do meu dígno e talentoso
colega.
O brilhante matutino "A Nação", que, aliás, leio com
encantamento, pelas suas colaborações verdadeiramente dígrtas da nossa imprensa, submetido á censura, depois que
se retirou da s.ua redação o funcionário dela encarregado,
publicava, no dia seguinte, digo melhor, na própria manhã,
e~ < edição completamente op~sta, antagônica· á censurada:
o.

o

Ent ú desrespeiLo á ordem, á auLoridade, e esta, podendo
lançar mão de meios mais punitivos limitou-se apenas :l
uma suspensão, por 48 horas, do brilhante matutino.
Não parou aí a manobra. Surgindo na imprensa "O
Carioca", nova forma de apresentação do matutino "A Nação", foi submetido, nas mesmas condições, á fiscalização
prévia da censura policial. Ali esteve f) funcionário respeçtivo até altas hor;u; da madrugada, e, depois dêste se 'retirar, era lançada uma edição clandestina, com substi Luic;ão
completa da primeira página, por outra que dizia justamente o oposto da censurada.
Fatos são êsses, Sr. Presidente, que bem evidenciam
ser a censura exercida com a má.xima liberalidade. Houve,
porém, desrespeito, já não digo á lei, mas á dignidade da
própria autoridade, ferida nos seus melindres e na sua
1Ltuação.
Seria eu, então, capaz de perguntar ao maior dos nossos
liberais, ao mais ardente palinuro da liberdade da imprensa, que teria feito diante de tal atitude, envolvendo desprestigio, não mais da lei, mas da própria dignidade dos que a
estavalil executando?
Essa a situação que deu margem áapresentacão do re:
querimento do nobre e distinto colt:ga, Sr. Acúrcio Tôrres.
,
Ainda ontem, fez-se ouvir nesta Casa, com a autoridade
do seu nome prestigioso, o honrado Sr. Ministro da Agricultura. Com a expressão límpida de um pensamento que é
uma convicção, com a autoridade decorrente do seu passado
de revolucionário, com o enLusiasmo das próprias convJcções que formam o cerne do seu caráter, S. Ex. o Sr.
Ministro da Agricultura veio a esta Casa e, sinceramente
convicto, expendeu as considerações que julgou oportunas,
em turno do nosso trabalho constitucional, procurando fazer
que cada Constituinte se compenetrasse, de boa mente, de
que era necessário organizar o Bral>i\, dentro das próprias
condições da nossa nacionalidade.
O SR. HENRIQUE DODSWORTlI ...:.- DenLro dessa ol'ganização do Brasii figurava, no programa da Aliança Liberal,
a supressão de todas as medidas coercitivas da liberdade de
pensamento. O requerimento do nobre Deputado pelo Estado do Rio, tem apenas como intuito facilitar ao Go\~erno.
exatamente, a explicacão dos mot.ivos POI' que, vitol'iosa, a
Revolução retrocedeu do seu. ponto de vista .
. O SR. ASCANro TlJBINO - Essa explicação o orador a
está dando com brilhantismo.
,
O SR. HENRIQUE DOOS\VORTH - E eu o estou ouvindo
ºom ,muito prazer. O meu aparte teve por fim colaborar
com S. Ex.
:.
O SR. VITOR RUSSOMANO - Agradeço a colaboração
do ilustre colega pelo DistricLo Feder'aI,mas S. Ex. interpompeu o curso das idéias quo eu ia desonvolvendo para
cbegar no ponto por' S. Ex. abordado.
:
O ,depoimento do Sr. Ministro da Agricultura é dês:ses
dos quais nüo se póde duvidar. Tem S. Ex. lacos indissoluveis com a RevoluCüo, dêsses laços que prendem, para
a vida e para a morte, um homem á sua idéia. Depi)e
S.:blx. em palavras sinceras, confessando: "E por isso, Sr.
;Presidente, afirmo, com o desassombro com que, graças a
;Deus, costumo externar meus pensamentos: dar liberdade
~,:imprensa e não lhe criar a correlativa responsabilidade
e perder a própria imprensa."
.
.
...
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o requerimento do nobre colega visa, especialmente,
o Sr. Minislro da Justiça.
O Sn. ACÚRCIO TÔRRES - Não visa, como talvês pareça
a V. Ex., a pessõa do Sr. Ministro.
O SR. VITOR RVSSOMANO - Não falo na pessOa; digo
- "Minislro".
O SR.. ACÚRCO 'rõnREs - Coloquei a questão - nem seria capaz de o fazer de outro modo - no terreno político.
É uma informação que desejo que o Governo traga á Nação,
sObre os met(Jdos da censura. Quero, também, diga por que,
apezar de reiteradamente prometido, ainda não revogou a.
Lei de Imprensa.
O SR. V1TOR RUSSOMAXO - Não escapou jámais á
A~F('mbléia que cabe justamente ao Ministério da Justica, o
exercício da função da censura e não poderiamos, sinão p.or
uma aberração de pensamento, atacar a função sem respon..:
sabilizar o orgão. (Muito bem.)
Posso trazer meu depoimento insuspeito de. que S. Ex.
o Sr. Ministro da Justiça, que combati na minha terra, terçando armas em campo advcr'so, naquele longinquo e querido Rio Grande - Estado onde, como V. Ex. sabe, Sr.
Presidente, as lutas poriticas muitas "czes, para não dizer
sempl'e, se revestem dos ardores combativos dos grandes
temperamentos - pos~o trazer a esta Assembléia meu de:llOimento d~ que o Sr. Ministro da Justiça possúeum nome;
que é um verdadeiro padrão de liberalismo gaúcho, que
tem suas raizes, na própria vida do Império. (Muito bem.)
Por sen passado, por seu nome, por seu ardor combativo, desde os primórdios de sua juventude, sempre, em todos
os tempos, combateu pelo verdadeiro liberalismo, que nós, os
riograndenses, cultuamos por amôr ao Brasil. E S. Ex. seria
incapaz - declal'o-o solenemente a esta Assembléia - de
praticar alo que fosse uma iniquidade, que f'Jsse uma injusti.;a, que fosse uma violl'ncia, contra a liberdade da imprensa.
Nessas condições, explica-se claramente a situação da censura no tocante ao órgão a que Já me referi. E não poderá deixar de ser assim, Sr. Presidente, antes de mais, porque o Govêrno Provisório se acha x'evestido de poderes discricionários.
Torna-se necess&l'io compreendamos bem a extensão desses
poderes. E seria, então, uma verdadeira aberracão, se fizessemos, como um precedenle, essas sucessivas exigências,
pelas quais quisessemos, desde já, tornar contas dos atos do
Govêrno Provisório, com poderes discricionários ratificados,
solenement~, por esta Assembléia, na aprovação da moção
Medeiros Néto. (Muito bem).
Demais, estamos, nesta continuidade de esforços, no tra":
balho, na elaboração de uma Constiluição, e justo· é que não
procuremos dp,sviar nossa atividade pal'a as lutas em que,
se há, muitas vezes, os clarões do idealismo, há, ou.tras ve..;
zes, a paixão que perturba as idéias e quepóde, não raro,
deflagrar dentro deste recinto.
E, finalmente, Sr. Presidente, não antecipemos nossa
atuação, não precipitemos os acontecimentos. Há um decreto que eslá em vigôr. Fomos convocados e para aqui mandados, pela soberania nacional, afim de elaborar uma Constituição e para tomar contas dos atos do Govêrno Provisório.
Só no momento oportuno, quando tivermos de criticar, de
examinar êsses atos, então, sim, poderemos fazê-lo, com toda
isenção de espírito, porque estamos exercendo o mandato,
da soberania popular.
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O sit. ALOíSIO FILHO - Permita o nobre orador um
aparte. Não truta o reql1eI'Ímenlo de tomar contas ao Govêrnb, referentemente aos seus atos. O Governo prometeu
ampla liberdade. Ora, desde que pareça aos membros da Constituinteque essa liberdade não é assim tão ampla, é natural
se pergunte ao GovGrno porque tal ocorre.
i O· sR. VITORRDssmlANO -- Como será funçãõ precÍpua:dcsta Assembléia (·xaminnr as resoluções do Governo
Provisório, pa ocasião oportuna, teremos ensejo de criticar
os atos por cle praticados dpntro do exercício da censura
atu:iH i
. Nessas condições, SI', Presidente, sem querer, por mais
tempo, prender a ..tenc-ão dos Senhores Constituintes, entendo
que Q requerilflcr:to do nohre Deputado não tcm razão de
ser; .;5e illguma ex!)Iicnção pod('ria ser dada, creio que já o
foi, i rlelojque e::p:.lz. lealmente.
i Por lisso, concitarirt :l Asscmhléia n. c!n~. cnm;n'c!'ílriendo
:t rrd.. .·:dndc do l)r~C0r;f':1!C, p(.~r~ n 2':'np.~I(! re,-pfJJ:sabiiidade
qlIe: d55tÚilC, l:C:;( j)':!.. l :1i'b~::r:o. qnc vÍ;':'~ trazer, ao exercício
<h-;;Jocleres ri'J Cr)";t~rno Pl·ovÍsól'io.
O ilustrr: !':'PI',,:o~'ií~:1!I' 1:0 Rio de .Janeiro. 81'. Acúrcio
rr:;:'!'qs. em ~r:)!';r. rcfei'iu-se á lei de imprensa. É assunto
quo' tar.'lÕC:1i ~c liga ao nfl:':!'o.
Pesso, apenas. dcclarnr, competentemente autorizado,
<IneS. Ex., o Chefe d.o Governo Provi:::ório. já determinou ao
SI', )1ini~tro da Justica, que reforme a atual lei de imprensa.
: Subirido :i tribuna para, il10 desempenho do meu mandato,
cumprir um dever, nfio qneI1) r11'5ccr êst.es r1egráus sem dizer
que. é tempo dc nos compen~!<'armos das nossas obrigações,
paracoTIla obra revolucionárj~, dp. afugentarmos dos nossos
espíritosj essns m:mobr~s tendentes a dividir a família revoiucionária. para que se torne um campo fértil e fácil á germinação 'de todas r.s idt;ias e pretensões dos reacionários da
República. (MILifo bem).
Inspirado na lição do pa;;sado, naquilo que ô!(1 fem de
útil; Iinspirado nas lir:ües do prl'sente, o Governo Pl'ovi5ório
da República, ~m:iIiado, pelos seus nohr(!s represf'nt:mtes, os
Mini<itros, precisa cuntinuar mantendo a sua inaIter1.vel linha de conduta. defendendo, á O1tlrance. o pensamento da RevDlu:;ãoe fazendo com que a obra reconstructora do Brasil, se
realize num ambiente de paz e de ordcm, que 56 poderá ser
mantido; dentro do respeito á autoridade e á lei.
Que! nós, que estamos aquí no exercício dessc mandato,
não perturbemos a ação do Governo, para que ele a exerça
coma serenidade necessária, indispensável, ao seu próprio
comêtim'ento.
SI' .IPresidente, ainda onlem ouvimos a palavra cheia de
civisrrio:do ilustre Ministro da Agricultura, quando solicitavt1. Ia atenção desta Assemhléia para o seu pensamento, dizendo que deviamos construir um edifício que fosse rlig'no de
nós mesmos. Pois bem, Senhores Constituintes: continuemos
a trabalhar, continuemos a mourejar; levemos para êsse
edifício,ldia a dia, a nossa pedra e a nossa co!:lho!'ação, assentaridd":'lhe as bases. os alicerces. princípios fundamentais
nesse granito que con'stilue a conciência nacional, para que,
em: breve, êste edifício, magestoso, se levante, na singeleza de
sua's llinhas arquitetônicas. Erijimô-lo, mas rasguemos, nêle,
larga!s aberturas, para que possa entrar por elas, a jorros, a
lUZI do Direito, e para que, em breve, possamos ver, no mais
alto de sua cúpola, bafejada pelos ventos da paz, a bandeira
sagrada 'da nossa Pátria, em cujas dobras leio o lema: "01'I I
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dem e Progresso", que foi o signo que iluminou o advento
da Repúbiica Brasileira. (Muito bem.; mu.ito bem,. Palma~. O
orador rJ cumprimentado.)
O Sr. Presidente menta.

Continúa a discussão do requ[eri-

O Sr. Henrique Dodsworth O Sr. Presidente Dodsworth.

Peço a pala'Ta.

Tem a palavra

o Sr.

Henrique

O Sr. Henrique Dodsworth. pela ordem, requer ~ ot/tém
p(.'rmissflo para falar da bancada.
O Sr. Henrique Dodsworth - Sr. Presidente. o ~aior
des!=ervif;O que se poderia prestar ao Govêrno Provisório seria a rej,~ição do Requerimento.
O i1t1~tre l"Cpresentante do Rio Grande do Sul que acaba
de dcix:tr ;1 tribuna. produzindo a oracão forlT.osa que tbdos
nós Uvc~os o prazer de ouvir...
'
O ~R. Y:TOrl. RL!"'~o),rA"o - .\gl'adecido a V. Ex.
O SR. HE:'\RIQUE DODS\VORTH - .,. não apreebdeu
nitidamente, nem o objetivo, nem a finaiidade do requerimento apresentado.
:
O SR. VITOR RGSSO?tA"O - :No modo de pensar de V~ Ex.
O SR. HEl'iRTQuE DODSWÓRTH - Claro. Se estoJ falando em meu nome, só pode ser no meu modo de pensaT.
O requerimento não pode, de modo a!gum,atingir. Inem
n j),~rsonaljdade do Sr. Ministro da Justiça, nem sequer
ordenar a atividade desta Assembléia no sentido de fazer ppo!=:Cão ao G,wêr-no Provisório. O que o ilustre representante
do Estado (;0 Rio pretendeu. provocando a deliberação[ da
Casa. foi. precisamente, fiar ao Goycrno oportunidade para,
de público. dizer as razões, os motivos pelos quais ret~·occ
deu dos princípios que. em 1930. inscreveu no p:.,'ograma reivindicador da Revolução Brasileira.
O SR. A:'-'IARAL PEI:'::OTO - V. Ex. permite um aparte?
O programa da Alianl;a Liberal era de um candidato á presidência constituciúnal; o programa revolucionário é ml1ito
outro.
I
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Sr. preSidente! não
pos"o harmonizar cum a realidade o aparte do nobre ~epu
tado, pois não compreendo como o programa da Aliança Liberal fôsse um e outro o que devesse ser p.xecutado pel1' seu
candidato, caso chegasse :í. culminancia do poder. Ao contrário.
,
O SR. AMARAL PEIXOTO - Não foi este o meu aparte.
O sn. HENRIQUE DODSWORTH - Peço licença Ipara
dizer ao ilustre constituinte, equidistante como me enc?ntro
e sempre me encontrei. no seio do Congresso. das correntes
que sistematicamente apoiam o Govêrno e das que, também,
sl.~tpmaiicum~ntc o contrariam, peco licença para dizer!. repno, com a sm1paliu que me merece, que o programa lançado
no mOVImento de Outubro, reivindicador das liberdades'· públicas, era, exatamente, o que o Sr. Getúlio Vargas dejveria
e desejava realizar no seu Govêrno.
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S't. J ....;r: SEA13RA - Foi a bandeira revolucionária.
O SR. CRISTOV:\.O BARCELOS - Estamos caminhando para
"isso.
O SR. HENRIQCE DODSWORTH - .'.. Nação Brasileira,
·em püso, 5~nüo com seu apoio mat~rial, mas, pelo menos, com
o seu apoio espiritual, viu alvorecel' o movimento libertador
de OutubI'Q de 1930. Agitava-se na sua bandeira, r.omo um
do::. lJOsll1lado:, imprp,scriLíVt:ifo, v re:speilo á. liberdade e "
aboli~ão total de torJas as medidas. de todos os meios ou processo:; coercitivos da expansão do pensamento.
Ora. Sr. Presidente, o primeiro atributo de um governo
é a autoI'idade. A autoridade êle núo a adquire a não ser
al.rav<:s da coerência de seus atos, de conformidade com as
suas dcclar:lI;ües. Pergunto a esla Assembléia: que autoridade pode ler um Govêrno que declara, com repercussão em
todos 05 pai5es. que abriu as fronteiras da pátria a todos os
seus exilados, e que, entretanto, subrepticiamente, alrav6s
das S<'crelarias de Estado, nega os meios pa~a êsse regresso,
dando um t.riste exemplo da falta de veracidade da sua palavra, empenhada perante a Nação e perante o mundo'? (Muito

o

.bem. Palmas.)

Que autoridade poderia ter êsse governo, que levantou em
massa a (;oncit:ncia do Pais, que subverteu, vitoriosamente. o
nosso regime político, que apresentou um programa definido
que, romo V. Ex.. Sr. Presidente e o Brasil inteiro o sabem, foi recebido até com SImpatia pelos seus pI'óprios adversários c que, no entretanto, num ep;sódio mínimo, num incidente sem imporlancia da vida parlamentar, viese a fugir covardemente á responsabilidade... (Protestos, não apoiados.)
O SR. PRESIDE:"TE (fa;;endo soar os tímpanos) - AtenCão!
O SR. DF;:MÉTRIO XAVIER - O orador não tem autoridade
para fazer tal afirmaçüo.
O SR. Al\IARAL PEIXOTO - O Govêrno Revolucionário,
que tem a fôrça armada atI'az de si e que está apoiado na
opinião pública, não precisa usar dêsse processo.
O SR. DEMÊTRIO XAVIER - O orador é, aqui, um representante "do reacionarismo.
O S R. RAUL BI':t'TENCOURT - Em 1930 o orador é que
.seria covarde.
O SR. HENRIQUE DODS\VORTH- Sr. Presidente, si
os nobres DepuLados prestassem ao meu discurso a gentileza de sua atenção •.•
O SR. RAUL BITTENCOURT - Si o nobre orador prestasse a gentileza de respeitar a Casa ...
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - '" com a mesma
.tenacidade e vigol' com que procuram perturbá-lo ...
O SR, DEMÉTRIO XAVIER - O orador é que está perturbando os trabalhos, porque empresta ao Govêrno sentimentos de covardia.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Justamente, o primeiro gesto
<lo Govêrno, vitoriosa a revolução, foi o de abrir as portas
das prisões. Não houve mais perseguições.
O SR. ni>MÉTRIO XAVIER - O mal, talvez, seja a liberdade demais.

-

q20-

o SR. HENRIQUE DODSWORTH
lel'-mc-ião,.
permlido completar o meu pensamento, qne SS. Exs. colheram no vôo de sua imaginacão combativa, incompletamente enunciado,
O Sn. CI\JSTOV.\O B:o.nCELOS - A palavra covarde nãO'
tem duas significa~ões.
O SR. HENRIQVE DODSWORTH - Sr. Presidente,
seI'ia fugir á responsabilidade de dizer, de público, qual é a
orientação do Govêrno em face da liberdade de pensamento
recusar apoio ao requerimento em debate. As declaracÕes
dos nobre::; Deputados contradizem as declara<:ões oficiais,
!,re::tada::; pelos !\!inistros de Estado, neste mesmo recinto c
. que talvez se pudesse entrever, ainda ontem na ora~ão interes:3ante do nobre Ministro da Aõriculluru, SI'. Juarez
'rávora, quando trouxe, incontestavelmente. a primeira colaboração oficial, eficiente e útil, aos trabalhos desta Assembléa.
Em 1930 eu me encontrava exatamente nesta ll'ibuna
defendendo a liherdade de pensamento e atuando, com a minha palana e com... o meu voto, em benefício de todas as iniciath'as conducentes ao reg-resso dos brasileiros exilados,
desses mesmos que hoje se encontram nos órgãos do poder.
A esse tempo eu ('I'a uma das poucas vozes que se faziam
ouvir em pról das liberdades feridas e por coinci{Mncin, em
192'5, sustentando o projeto de anistia da autoria do atual
Ministro dn Justic;a. Sr. Antunes Maciel, qne pelos modos
evoluiu muito em relação ;ís :;uas idéais sÔbre o assunto.
St'. Presidente, é da índole - e V. Ex. o sabe - sempre foi frase ininterrupta do parlamento brasileiro, nunca
vedar ao GO"êrno a possibilidade de afirmar as suas idéias
em face do País.
Sob a leaueranl:a de V. Ex., na antiga Camara dos
Deputados, eram invariavelmente aceitos todos 05 requerimentos de infol'ma(.'ão, pretendendo-se com isso apenas, dar
aos podere.; cons~itujdos, meio c possibilidade de definirem,
cat~goricameIlte, positivamente, sem subtel'fugios nem insiccridade, o seu programa de ação ou a procedência das atitudes as::;umidas.
O S1\, AMAl\AL PEIXOTO - Era regime constitucional.
O SR. HEl\"HIQUE DODS\VORTH - Razão de mais
hoje, em que cstámos em um regime de poderes discricionários, e a expectativa do povo não pode oscilar entre promessas, não cumpridas, e declarações contraditórias.
Votando a favor do requerimento, cumpro um dever de
coerência com o meu passado parlamentur e espero que o
m~smo façam os que
apoiam a Ditadura. (Muito bemimuito bem. Palmas. O orador fi cumprimentado.)

Comparece o Sr. Ministro Osvaldo Aranha.
O Sr. Presidente mento n. 1, de 1933.

Continúa a discussão do requeri-

O Sr. Acúrcio Tôrres O Sr. :Presidente -

Peço a Palavra.

Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Acúrcio Tórres - Sr. Presidente, não fôra de minha.
minha autoria o requerimento em discussão o, de certo, não:-
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·.falaria neste instante, j)or(jue tal requerimento está por demais defendido no bl'ilhante e :1.ruoroso discurso do nobre
Deputado pelo Distrito :r:",deral, SI', Henrique Dodsworlh,
Membro de um l)[u,tirlo político que combateu a revolu,-,ü,J de Outubro - e do que ainda não se arrependeu - ...
O Sn, A:'IAn,\T.PElXOTO - O que é de se lamentar.
O SR. ACúRCIO ToaRES - '" não venho, entretanto,
a esta Cusa com o intuito de pare:::er aos meus colegas, por
minh:15 pa1::lvrn.~ e aLil.uucs, o reacionário impenitente imagin:lfJo pelos rcvolucionúrios vitoriosos.
Eu n:io venho tamj)~m. Sr. Presidente, colocar a minha
palavra olwcura, mas sincera, ao HOl'viCO da oposi~ão sisLcmútica do <30vêrno, que .so apossou do Brasil nos prim'!.iros
d;as de :'iovembro do 30, porque a min~Ja impenitência, ou a
impeniWncia que me queiram emprestar os adversário:-, não
vae ao ponlo - e seria indigno de mim - de julg~l' maus
toclos o:; alas pralic:ldos f,elo atu:lI Chefe do Govêrno Provisório ou por seus honrados auxiliares.
Julgo, Sr. Presidente, !icr cedo ninda, e o ti mesmo pela
letra regimental, para cnidar aqui c!os alas pr:üic:1l!os dur~ntc ê:;:iC:i três anos de podel'cs dis:::ricionúrios pelo Sr. Getúlio Varrras.
:i\las, .1cm por isso, Si'. Presidenle, nem por não estar
.a minha p:lbvru :.lO sCi.'vi<.;o da o;:osiCfio sistemática, cu deixarei ue cmpenhú-!a ininlerru;1t:l!l1cnle n::s campanhas pela
libcrt:~de púbE:::a, porque <:111' ..0 c ~ a minha única preocup:v:iio - dizer :la meu Estado c m05trar aos fluminenses
que eu !i1!:l mantive scm;H'í:l di;;;J.o c II aHura, pelo menos pela
sincm'idade das min1J:l:, alitudes c da minha palavra, cios sufl':~;r!os COl":1 que Glcs me ll'OnXCl'am a esla Casa Legislativa
do Brasil.
E, f;l.lando :10:3 flumincn!ir:', falnnrlo nos seus sufrúgios,
devo afirmar a -'/. E:..:., ~.l·, Pl'csidcnlt', que se cu qui:;esse,
sn ca sômenle aspiras~c, cum a minha vinda a esl.a Casa, recellcr llOi11enaljCn:i, aiJsll'aitlo do CU0111i'imcnto exato do meu
devcI' - muilo mais s~rio, mnito ma;:> alto - cu jú eslaria
por demais compcns~clo das atri!lllill':Úf'S c dos sofrimcntos
oriundos dns campanhas polilico-parlidárias, c, poderia, na
sessüo de hoje da Assembléia Nacional, dar por finda a minha missão, pelo modo cavalheircsco com que fui encarado e
comprecndido por êssc iltlStre e nobre representante dessa
terra também cavalheiresca que é o Rio Grande do Sul, o
honrado Deputado Vitor Russomano que, em seu formoso
discurso ele há pouco, me confundiu, e tanlo, com as suas
excessi vas gentilezas,
lUas, tenho um dever a cumprir: o de clamar dentro desta Casa, enquanto possa, o de pedir aos Srs, Deputados legítimos representantes da Nação - enquanto me fOr possível e me permitirem, que demos ao Brasil a mais ampla e
irrestrita liberdude de pensamento, essa liberdade de pensamento inscrita no programa do candidato da Aliança Liberal,
'hoje ditador ...
O Sn. DEMETRIO XAVIER - A liberdade; não, porém, a
"licença.
O SR. ACÚRCIO TORRES - .. , porque a Revolucão foi
feita, apregoam os rcvolucion:lrios, em nome de alguns princípios, entre os quais o respeito a essa mesma liberdade.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Um poder ditatorial não pode
;existir com liberdade de imprensa.
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o SR. ACÚRCIO TORRES - Quem responde ao apartedo nobre e ilustre representante do Distrito Federal, cujo
nome peco licença para declinar, e o faço com simpatia, o
nobre Deputado Si". Amaral I>eixoto, quem responde a S. Ex.
não :;ou eu: é O próprio Chefe do Govôrno Provisório, mandando ou pedindo que o antigo Consullor da República, essa glória das letras jurídicas que não pode ser mais do meu
J~.·'~(.o, porque é do Brasil inteiro o Sr. Leví Carneiro,
organizas::ie um projeto de lei, ..
O SR. A:\IAHAL PEIXOTO - Para preparar a constitucionalizar,:.ão do país.
O SR. ACÚRCIO TúRRES - .,. que viesse substituir,
por draconiana que era e que é, Do lei de imprensa em vigor.
O Sn. HEXfilQVE DODSWORTH - O Sr. Amaral Peixoto
sustenta que no regime de Poder Ditatorial, deve haver censura á imprensa. O ponto de vista de S. Ex. é perfeitamente defen::i<Ível. :.\gora, o que ::e está discutindo é a contradição
entre a.. declal'acües e os atos do Govêrno. Si este viesse e
declaras:;c que fazia questão absoluta da censura á imprensa,
"'tollilw' {[/lestio". l\Ias S. Ex. é ilógico no ap::.rtc.
O 8". A:\I.\IUI. PEIXOTO - Dentro desta orientação é que
o Govêrno cogita de regulamentar a liberdade de imprensa.
O SR. HEXRIQUE DOOS\VORTH - Ilógico é o Govêrno que
diz uma cousa e faz outra.
O SR. ACÚRCIO T()RRES - Êsse projeto a que me refiro, da lavra do eminente Deputado Sr. Leví Carneiro, está
em mãos, sei, do Chefe uo Govêrno Provisório, pelo menos
há 18 llle:;c5, porque aproximadamente há um ano c meio,
S, Ex. df!ixou de prcsta~' 05 seus ineslimaveis sCl'vir,:os ao
Govêrno Provis6l'io e á República ...
O SR. A:\I:\RAL PEIXOTO - Peco licença para protestar.
l)(wque u DI'. Leví Carneiro continua a prestar inestimaveis
sCI'vir,:os <l RefJública.
O SR. ACÚRCIO TORRES - .,. no cargo de Consullor
Geral, Jlassando a prestá-los em outra esfera, nesta Casa,
com a mesma independência e o mesmo saber.
O SP•. CRISTÓVÃO BAnCELos - E com patriotismo e hone::>lidade.
O SR. ACÚRCIO T()RRES - Não havia necessidade dêsse
reparo POI' parte do nobre representante do meu Estado. Não
há um homem no Brasil, e especialmente na minha terra,
que [Jo:;::>a pensar que o Sr. Leví Carneiro - em Qualquer
c:l1'go que ocupe, em qualquer função que o,xerça. - não aja
sempre em função da sua honestidade, do seu patriotismo,
dos seu:; talentos, da sua sabedoria. (Apoiados gemis.)
A mocüo Mcd3iros ]';eto, de que nos falava há pouco o
nobre representante dI) Rio Grande do Sul, o eminente Deputaclo Sr. Vílor Russomano, a moção Medeiros 1\'610, repito,
ratificou, de fato, os poderes de que o Chefe do Govêrno ProVISÕ, 10 fUra investido pelo decreto de 11 de Novembro de'
1930.
O Sn. IoALIO SAADEMBERG - Foi investido pela Nação em
armas.
O SR. ACÚRCIO TORRES - V.~ Ex. está fazendo confUi';fio. As armas foram de 3 a 24 de Outubro; depois de 24"
viajou para o Rio de Janeiro o Sr. Osvaldo Aranha que. se-,
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gundo diziam na época c ningucm desmentiu, fez com qne a
Junta Governatíva cr.tregassc o podeI' ao SI', Getúlio VaI'gas.
O SR, A::-'!AR,u. PEIXOTO - Isso porque a Junta não rcprescntava a Revolução vitoriosa.
O SR. ACÚRCIO TORRES - l';ão sei Se repI'esentava ou
não. Isso não me inteI'essa, Não estou tiI'ando ilações, mas,
apenas, historiando os fatos, O GovêI'no de podeI'es discricion:irios, ês:;c Govêrno que ai está, foi investido pelo deClt'to de 11 de l':ovcmbro de 30. Foi êsse decI'eto que (j(!U
forma jUI'ídica no fato revolucionário, dccreLo êsse que, instituindo o govêrno do Sr. Getúlio Vargas, declarava, também,
de modo explícito, do modo pcrclltório com que o SI'. Leví
Carneiro, seu autoI', costuma dizer as cousas - que ficavam
resIleitauos os principios constitucionais dc 91 cm tuco quanto êles nito contraviéssem ás leis desse Gové,'no. Ora, não h:i.
lei alguma do Govêrno Provisório contl'avindo. em matcria
de liucI'dadc de pcnsamento, á Constituição de 91. Se não há
lei, se /lão héÍ. /l(~nhum decrcto do Chefe do Executivo que,
por sua natlu'cza, pelo assunto nêle versado, colida com
ql1UlqUCl' di:'i})ositivo daquela Constituição e concel'nente {L
mais amp:a liberdade de pensamento, falado ou escrile, é
em'ial, é Iúí..d co. é claro, c~ insol"Ismav(J, que deve estar de
pt~ e:;sa lilwl'dade em todas ns suas manifcst:u;õcs.
O SIt, .\:\I.\lt.\I. P 1~:~O'ro - y, Ex. acaha de enconLL'ar
um SOVCI'IIO iegal. com lJlJdt~I'I~S di.,;cricionál'ios, implantado
\101' uma Hl'vjJllll;iio. f:, IH~lu menus. u que deduzo das pulanas de Y, Ex.
O ~R, Ar.(~RC[O TôHRF:~ - )io dia 11 de l'íovembro de
30 haixou-se Ulll decreto dando forma a esse gov~l'no, constituindo-o, t'11I1J"II'a com J10d('I'I~;; di:O;CI'icionÚI'jos. Constituindo-o
PUI'U ql!f"! l'a;'a dill:l' que d(~ pé fica.vam todo:; ,,:j dbposilívos
Ja COIJ:-<l il.lIíc;iio de 01, quando não colidissem com outros
dislJositivos ClllUI1:lrlo;o; de:'sc mesmo gO\'t!I'no, Para dizer,
rt'pllo, que o IH'lipt'io Govcl'no lraC;ava sua ac;ão dentro dos
podel'cs rli:;:cricionúl'Íos,
O ~ll, So.\IlRS .FILilo - Suspendendo e::pressamcntc as
chanmdus ga:'antias constitucionais.
O Sll, .\(;üRCro TôllRES -Aceilo que diante do decreto iH~Lituindo o Govêrno Provisório. ficassem suspensas as
güralltias constl tucionais. !\Ias, é o próprio Governo ProvislJl'io, quem diz, pela palavra do eminente Deputado pelo
Rio Grande do Sul - que assegurou, há pouco, da tribuna,
estüt' aut.orizado a falai' em seu nome - que o Chefe desse
nll,'smo Govcrno déra ordens ao Sr. ministro da Justiça, no
sentido da reforma da lei de Imprensa, Quer dizer que, mais
aHo do que o SI', Getúl io Vargas, mais ali do que o próprio liovcrno Provisório, querem falar os seus correligionários nesta Assembléia. E é de extranhar-se que, enquanto o
Chefe do Govêrno, que foi o candidato da Aliança Liberal,
em cujo pI'og'l'ama se clamava pela libcrdade de pcnsamento,
quer uma nova lei de impl'l3nsn, por t}lc t:llnlJ,"mjá pl'ometitia no exercício elo poder, de vez que julga máa atual, é de
extranlJat'-se, repelimos, que os seus apoiadores nesta Casa
teimem em querer que ê!e encare a imprensascm essa lei
nova, que tllfl use, tão 56, dos poderes discricionários,
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O Sft, LEvÍ CARNEIRO - Permita V, Ex, um aparte.
V. Ex. está fazendo equivoco, A lei de imprensa apenas se
refere a dispositivos do Código Penal, de ação privada, por
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injúrias de imprensa. Nilo regula a ccnSUl:a política. São
questões difei'e!ltes.
O SR. AC(;P.CI0 TOHílES - Sr. Presidente, ~ censura
:í imj)l'cn~a é medida exiraordinária, de exceção. O fechaInento de ,iGrnais também o é, como ainda agora acaba de
m;()n~rC"l' Cl7"1 F!ol'ianópolis, onde um órgão da imprensa foi
mal1rhd0 [CClJ2.1· pelo interventor no Estado, conforme telegrann qt.:e aqui está, que vou lêr e passar á Mesa, para que
faca pari!! inlc;:;Tunte das palavras que venho proferindo perante a Assembléia. Ei-Io:
Acúrcio Tôrres - Assembléia Constituinte - Rio
De Florianópoli::, SC, 1.757, 139, 1S. 13 - Rogamos
Y05sl~ncia leve conhecimento Assembléia vexatória situaçf!o pretende Interyentor reduzir imprensa calarincnse como represúli:l sua ar:iio política desenvolvida úllima.campanha eleitoral Pt Pátria principa1mente yem send\> alvo da arbitrariedade censura Pt ainda
:"abado jornal dirijo órgão alianca partidos foi vítima
inqualificável violcncia isto porque há 15 dias publicou manchete enaltecendo servic;os Herbl"rL l\Ioses favor imprensa amordacada com trecho carta êsse jornalista mim dirigida PL Violência suspensão tempo indc!erminado foi imposta quando já impressa ediçüo
com oJ)jclívoclaro nos prejudicarmn1erialincnto pl.
Hoje chefe polícia comunica "Pátria" poderá circuiar
am:mhii dando caráter castigo sua ordem o que frisa
mentabilidade agora entregue 81 Catarina Pl Esperamos inlr'l'm(:(Ho vossencia tenha conhecimento país
mais i·~te revoltante atentado liberdade imprensa dirijo l:st(! a Seabra. Dodsworth, Acúrcio. Snuds. Crds.
- Baycr Filho".

-

O 81t. MOI\.\lfl .'\.:-;DI\.\OE - Tamhém do Rio Grande do
Sul. n nossa ro\f'ga de fepresentnc:iio, Dra. Cnrlotn Pereira
de QUCil'Ol, recebeu teh'gl'umn que> se refere á suspensão de
um Jornal de Bngé, telegrama êsse que oportunamente será
iido.
O SR. ACtRCIO TónRES - Vão surgindo, POr aí fora,
CdSO:; de compressão da 1i berdade de imprensa.
Por êsse telegrama ve a AssemiJléia. que o jornal "Pátria", de Florianópolis, foi proibido de circular porque, em
rnan~>hcte enalteceu os serviços em pról da liberdade de
pensamento. da imp~'cnsa umordacada, prestados pelo presidente da própria Associacão Bra::;i1eirn de Imprensa.
Sr. Presidente, precisamos tratar da matéria constitucional, objrto da nossa convocacão, mas, para. isso precisamos,
tamMm, que a Nação tenha liberdade de pensamento falado e
escrito, afim de colaborar conosco, criticando os nossos atos,
as nossas atitudes, as nOSSas opiniões.
A feitura da ConsliLuição não é privilégio daqueles que
foram eleitos. Estamos aquí para normal" - na frase ontem
proferida pelo Sr. ministro da Agricultura - para, recebendo
todas as sugestões, transformá-las em lei. Não devemos ter
a pretensão, porém, de, sozinho, fazer o nosso Código Polfti co. que precisa ser obra de todos os brasileiros de boa
vontade. Mas, para que seja obra de todo~ êsses patrícios,
há necessidade de que os brasileiros tenham, todos êles. como
nós outros. os eleitos pela Nação, garantias amplas e irrestrítas de liberdade de pensamento, exercitada em todas as
suas modalidades.
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:\í tem a ....sscmbl,íia o meu reauerimento. ]:;le nuo é o
produto àe facção, <lO conLrál"Ío. represénLa um brado de patl'Íofbma, o clnmor Cc quem quer viver numa...... terra livre.
Espero que esta :\s:.;e;nl;h~ia o aprove. porque, assim o
fazt'ncio. terá demonsLrado ::0 País que queremos em verdade
um regime liheral c demr:;;r-:i: :co, de pubJicirlad~ dos atos
daq~lClcs que dirig'~m 0,-; ('~"UílOS nacionais. (Ultilo bem;
mudo úem. Palmas. O o;::t.101" ,; 1'i l..'amcnft! clLmprimenlado).

o

Sr. President3 -

o

51". Fern;:nclo ~r::galh2es -

mento.

O Sr. P:-c:.i:bnt3 -

Contin(la em discus::ilo o

requeri-

Pc{:o a palavra.

Tem a palana o nobre Dcpul:lrlo.

o Sr. Ff:!'nando l,bgalhães
para. falr,r (1~ bancada.

pede

e

obt':m

pcrmissüo

O S:-. Fcrn:mdo Magalhães - Sr. Prcsincnl~, (~"',,~!t) j11f.f jfi":,r men V(lto. pOrqlH'. senna favor{lvel no rl'qucrinlc"ll (I cio ~r. Acú1'cio Tcirrt's. pratico. nntl?S do M:lic;. 11m
alo (Ie cortf';da para com o dfgno representnnfn do Ec;t,ndo
(io nin. para com o Exmo. Sr. :\finii"fro da .Tuslíl;'n. :\1,0 (>~
corlp.zin. nllra com o i1ustrc colega, porque niio 6 das r:1':':-:~3
pnrlnmC'nlal'l's I'l'rusar-se um reC1uerimento df'l informac::õc5.
S. Ex. qurr salwr. Alo de cort(';~;a p~:'a com o Sr. Ministro
dn .Justiça, porql1l' ningul'm mais do que S. Ex. gostará da
oportunidade de dar explica«:ües ...
O SR. HF:~R1Qtm DODs'.... Oi'.TJI - Foi exatamente o que
st1st~nll'i dn lrihuna.
O SR. FEn~A~DO M.\GALHÃES ... tanlo mais
Cluanto. prlo noc;::o r..cg:m(',1lo. a requerimento da Assemhléia. os 81's. Ministre' '1of!em vir prestar as informações
neress;írias para que o" ~: .. ,~. Deputados se ilustrem c possam decidir.
Se assim é. ''''1 :;::cslões da mais alta importancia, naturalmente. ql1ar.,:'j se irala da defesa do Govêrno, nada
melhor que forr.ccer as informat;ões solicitadas, afim de
que. conheci(!as elas, possa ser aprovada ou rejeitada, a conduta do Govêrno .
O SR. DRMÉTRIO XAVIER - As informações já foram
prestadp.s pelo Sr. Vitor Russomano.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES Querer, porém,
dt:. antemão, rejeitar um pedido de simples informações,
isto é, negar um direito que tem qualquer Deputado, eis o
que se não compreende. tanto mais quanto não posso admitir que a A5sembl~ia tenha dúvida - como não tenho
de 4ue a resposta do Sr. Ministro da Justiça, estará á
altura. e no perfeito sentido da pergunta como foi feita •..
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O Govêrno s6 tem vantc.lgem em esclarecer.
O SR. FERNANDO MAGALH"lES - ... pelo Sr. Deputado Acúrcio Tôrres.
Não entro no debate, já suficientemente esclarecido,
-quanto á doutrina, que justifica ou não-pouco importa..() pensamento da censura á imprensa.
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É quesLú'o que nú'o vem ao caso, assunto de que se não
cogita agora. 'frata-se, sim, de um direi to que todos devemos respeitar.
POI' que, pois, fazermos barulho dessa ordem? Estamos
aquí, num corpo legislativo, que tem, positivamente, uma
granue tradir.;ão, E foi em nome dessa tradição que a ~lo
narquia permitiu a liberdade de imprensa - e com ela se
fez a Hepública.
Devemos ver que o liberalismo republicano, há mais
de uma década, vem pregando um mote subversivo: ou silêncio, ou carcere. 05 nossos antepassados diziam: Independência ou mOrte. Isso, há 111 anos. São três unidades
singulares; são lresnúmeros expressivos; são três números
iguais. É pI'eciso que êsses três números nào sejam três
círios que acompanhem um esquife... (Jluito bem; muito

bem. Palmas.)

O Sr. Presidente - Tem a palavra, sôbre o requerimento,
o Sr. ~Iil1i:;tro Osvaldo Aranha.
O Sr. Ministro Osvaldo Aranha -

Sr. Presidentc, peço a
qUil cu fale da

V. IO:x. cOl1:<ulLc a L:asa sôbrc se consente

bancada.

O Sr, Presidonte - O Sr. ~iini:llro Osvaldo Aranha pede
pel'mi:<i'flo fIara fnlnl' da hancada.
05 :-:lm1JIlI'('5 que a conced.:'m, queiram Ivantar-se.
(ParwI.)

Foi l'on('C'dida.

o Sr. Miniatro Osvaldo Aranha - Sr. Presidente. cheguei li ASi'emhléia já no fim rio Inrgo c aceso debate provoearlo 1"'10 rf'fll1erirnenlo rio illli'll'C ami;;m c colega, represcnlnn!e do Estado do nio, Dl' ..\.~I·lrcio Tlir're:;.
:'iii/) I i\"l~ a fOI'lllna. de ouvir loc!o ,\:<;;(' deha.Le, ma" jul:;uci
do mel! d('v('I' falar. em virtude rla !Joll!'o;:a função que cxerc:o,
por c!l'lf'g'a(::lO da Ca;:a. c ainda pela imposic,:ão do pr6prio
fJtl~to Ciue ocnpo no Govêrno, a respeito M:s;;c requerimento
de informações.
Sei. Sr. Pre"idente. que. a propósito cle~i':'< quesLão. simples sob todos os aspectos, pelos C/uais puc:esse ou devesse
ser encararia com a serenidade ele homens que estilo reunidos pura dar ao Brasil uma Constituição, sei que, enfrentando-a. o debate se ampliou. sendo feridos assuntos da. mais
larga significação e que dizem com o inte~'t~ssC fundamental
do Governo e da. própria Assembléia. Ol1ero. com a ponderação, que sempre tem caruterizado t.odos os meus atos, deixar de margem essas questões inoportunas, pt'ecipiLadas ou
irritantes, pam. justificar men ponto de vis!.:". em relação ao
requerimento do Ilustre deputado fluminense.
"\ libl'rrlarlc de imprensa (~ aspit'ar:ilO similuI' li de sa
elaborar uma Con:;l.iluição, porque eln l") pode roexisUr com
o regime legal. (JIlIito bem,) l'\ão qner isso dizer que. obrigado o Governo a manter, no {(ue diz ('om l\ OI'dem púhlica,
cel'Lns res(,l'vas, não tenha procurarlo, dentro das conl.ingcncias que lhe tem sido criadas, no:!sses tri~3 anos rle vida atribulada para a República, as mais francas concessGes á liberdade de pensamento.
É verdade que, por vezes, como no caso em debate, tem
sido êle forçado a ferir-se, ferindo os próprios companhei-

-

427-

de luta, aqueles que, no desenrolar dos acontecimentos
políticos, foram tomor posições destacadas na lmprensa do
Puís, e que a sua aeão se tem exercido, segundo agora se
verificou, sõbre um órgão tido e havido como representante
do pensamento dos I'evolucionários llrasileiros. Isso, porém,
Sr. Presidentc e Senhol'cs Constituintes, c: a mais alta e sÍ!;nificaliva pr'ova de qt!(! o n01n'(' <3ov"rno Provisório não
usa as armas da CClJ:HIl'a para atropelar os :,cus adversários,
nem coagir o:; in;mi~os de ontem. nntcs nSUS3, acima dos
homens e dos interesses. no supremo dever de salvaguardar
a ordcm, dentro da ilepúblícu. (l'(ll1Jla,~ no recinto e nas (JaIC7·ias.)
A lei da imrll'ens:l, por um (':'!'o :\inda não derroõada,
nunca foi, entrctanto, considerada existente por qualqucr dos
1\Iinistros da Rcyoluf,;ão, (J[I:i{u ÚCIII,) Eu, na .pasta da .Tustil;a, em 3 ou It coTtsultas que me fOI'um feita,;, cheguei mesmo a respondel' que a revoga/,ão da lei de imprensa scria
coisa igual ;1 derrogação da Presidência .JÚlio Prestc": ela
se fizera no dia cm que o Brasil inteiro se levantou em armas
contra lodos os erros do nosso passado político,
O SIt. ALOíSIO FU.HO - O que não quer dizer' que os
efeilos da lei deixem de subsistir.
O SR. MIKISTnO OSYALDO AR.\::'\H,\ - Reconheço, nobre colega, que, cfctivamente. a lei de imprensa continuou
a :;01' considerado', como l'xislenlc. E, ncs::c sentido, fui eu
quem solicitou rio i!usll'C Dl'. Lcví Cal'nciro, por tor/os os
títulos para is;:;o il~díc<tdo, dai' ao DI'asil uma lei dc imprensa
quc salísf:ze;;sc ;15 necessidadcs das d isposic;ües penais. porquanlo lei regulanelo a maLéria nunca ;;, tivcmos senão sob
formas compl'cssoras.
)Ias, com II franqucza com que todos devemos falar. com
o respeito e admiraf,;iio que, mais do que todos, tributo ao
Dl', Lcví Ca['neil'o. ;l1l"llI de colaboradol' meu. ve['dadCIl'o assessor de todas as leis e al05 11m' n~jrn praticados. ainda\
quando. PO[' vczes. elll divct'gf}ncia, a venfade é que devemos
confessar quc a Lei Lcvf Carneiro. para mim, não alendia
li necessidade que l.inl:amos de ol'ganizar a libe:-dade de l1cnsarnento político. dando-Ihc órgãos e5pcciai:>, para que elcs
se exercitassem indepcndelJt~s de rcgTas compressoras,
Além dos mais, Sr. Presidente, a lri dc imprensa não
se fazia UI'gente, pOI'qUC, na matéria comum em que ela inCHie. continuava a mais ampla liberdade e na matéria política, ela n::o se poderia exercei', dada a siLuac;ão de tranSIção, dado o momento político qllP. :llr'aves'3amos, Daí a
raziio pela qual não foi ela promulgada, ainda quando estudatia devidamente pelo Chefe do GOVI)l'nO, consl.if.uindo a
base de uma lci política de imprensa que ;-enha efetivamente,
a::.se;;urnr no País, de uma vez por tocias, a ordenaCão e as
reATas dentro dn:> quuis :,e deve e se pode usar da liberdade
polílicu, scmntingÍl' aos altos e supel'iores inLeresses do
Bl'nsíl.
Parll mim, Srnhol'c:4, n lei dt' impl'enilll não existe, Como
l\finistl'o du ,Tllsl.il,':l ,já o dccla1'(li ... :i['in" V/·1.(~:~. Dessn I'<mna
tem ~c mnnil'estndo o Chefe do GO"f\['110 PI'ovis<'t1'io. l;~ tenho
rllzõcs PUI'U nfirmnr' qllC não houvlJ, cllll'nnto o pel'rodn ['cYO/UCiOlllíl'io, umu só condcllu/;ão efetivada ('lU Yirt.ude dn lei
dt:' imprensa. Sei, torlavia. que o Chefe do Gov~rno tem empenho, de acordo com as justas pOllderal,'úcs quc acaba do
fazer o ilustre representanLe da Baía, em que sebai::e um
1'05
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-decreto tornando efetiva a sua rcvo?,':>.(::io, revo:;a~~rro já feita
pela conciéncia de todo:5 os brasileiros, para que nfio soframos :J. 5urprei'a de ver IJOI' (;!a atingido até um memhl'O ciestú
Casa, ])rocc:5sado por nrna lei que, efclivumenf.e, não pode,
;sem dC5!lOnra para tOJ05 nós, ser aplicada neste Pafs.
(Palmas.)

O SR. HEXiUQ'C'Z DODSWORTII - Tanlo a lei de impl<3nSa
existe e está senúo aplicada que há, pendente de solução da
.-\ssemj)léia, um pedido pura se processar o CO:1stitüínte Sr.
Macedo Soares.
O SR. ).HXíSTitO O~WALDO .\R.Al'~IL\ - É o que acabo
de :'l.firmar. Em virtuêe, jus!..'lmcnte. dêsi'e l'cqllcrimcnlo, eu,
por parle da /~ssemblêia, procurei o Cl.efe do Govêmo Provisório e lhe fiz ver quc, a de~peilo da revogac;ão efetiva
feila por todos nós, era índispeni'ável um ato de S. Ex.,
no sentido <le lornar rca!i(:ade jurídica aquilo qU6 nós Já
considerúyamos "falo, em lodo o País.
O SR. ALOísIO CAflV.\LHO - Essa revOõa~n(l estaria na
conci'}neia dos m~rdJro;; do Govêrno, :nus nüo poderia evitar
que a lei produzisse seu.s efeitos.
O SU. ;\liXrSTRO OSVALDO "\!lANI-IA - Eu. quando
l\Iinistro da .Justíc;u, sempre me manifestei por essa forma,
declarando, invul'ian'lmenlc~, que a lei não subs:stin. E ::011fesso que não pratiquei o ato cel'rogalório, porque queria,
justame:llc. com a puh!icar;üo imediata da nova lei, evif.al'
que fôssemos cail' no regime do Código Penal, que era mais
ou menos compressor dn. libcrd:l.d~ do pcnsame:1to.
O SR. J. J. S~ABlU - Como propulsor da Revolução,
V. Ex. não l)Qdin te[' outro procc:uimellto.
O SIlo l'.HNiSTRO OSVALDO AIL\NHA - Ohrití<vlo a
V. Ex., cuja palavra é, para mim, alta e pessoalmente honrosa.
Sr. Presidente. pl'Ossigo nas consideraç:õe~ que vinh..
:fazendo, no sentido de e!lCamin'lar n vot.ac:ão do requerimento
do Sr. Deputado Acúrcio TUlTCS. Qucria dizer á "\ssembléia
que a minha palavru, conforme sempre tenho declarado, não
significa, para os 51'S. Conslilninles, a orientação de volar
neste ou naquele s~nlido. FQlo mais como um homem que
aquí vibra no mesmo ~cntimel1to e no mesmo pensamento
daqueles que me confiaram a honrosa missão de participur
dêstes trab:dhos. Queria cIeclarar á Casa que, como Minislro,
meu de::ejo é o de que ",~j.a aprovado o requerimento. (Pal?nas no recinto e nas (Jtrlerias) , ainda quando reconhço. que
êle já foi amplamente explicado pela palavra do nobre e ilustre Deputado, Sr. Vitor Russomano, ao trazer, com as suas
afirmações, as próprias informações, as únicas que poderia
dar o ilustre Ministro da Justiça, a esta Assembléia.
~ou parlidário de que tal se faca, porque êsse Govêrno
que tem a honra e, ao mesmo tempo, o pêso dos sacrifícios de
dirigir os destinos da Repúbliea, acima de tudo deseja '10luntariamenf.e prestar contas, sem reservas, uma por uma,
de todos os seus atos, de todos os seus gestos. (Palmas tW
recinto e nas galerias.)
Foram-se, senhores, as épocas nas quais, conforme as
prJ.x~s parlamentares invocadas lJur ilustres DeIJutados, êstes
pedidos eram atendidos e, seguindo os processos burocrátiC03, chegavam de volta á Mesa da Gamara, depois de enoer.reldo o período qas sessões.

- 429Fazemos qucstão de Iprestar contas de nossos atos, contus as mui:; amplas e irnestritas; não queremos que, (lor momenlo, se suponha, nest!ri.' CV.sa ou fora dela, ql!e desejamos
oC!111~r ou que não asstlmimos a l'cspousabilirjnde dos atos
que ~om05 obrigados a r~raticar, com a absoluta segurança e
convic\f:o de que o faze'}10s a servir;o da Rcvoll1!:ão. (Paimas
no rec/nf o e nas aalel'i~l)

!-jcllhorc~. no decursp deste debate, soube-o, por inf,JI'm:u::iio, o men amigo i e nobre Deputado Sr. Henrique
Düd::'.':OI·t!l VOl1c'l1 a afiriJ?ar (jt!~ o Gov(}rno P;:,oyis(,rio, lalve:l;
por lemor, eslive~~c l'cs!frinsindo a abertara das fl'onteiras
do Paí~ a ln::r)::; os eXil(~?OS políticos.
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os cselnt·cc:r.1cnlo:; que '~f~!J:l. de jJI'C';.;lur o Ilustre Veputado.
SI'. HellrÍl.g:e DOd";'.':Ol.tj)l' são, 11(;1.' :~i mesmos, a d(!1'e,;.. do
Govêrno e u a1';I'i-:1~:!;.iio ~e Que, crel íV:lmenlc. estü.o ubertas
lb fi onlciras do País a I ~odos Oi; c~:i1ados. Cinge-se S. Ex.
a uma mera exigência .lc expedienle, qual a dos Cônsules
referendarem,' 011 não, (tssas Jicell\:ns. Efeliv:1mente, veI'ificou-~,c, em relnr;i!o a PO!I~Ugal,a inadvertência de um CÔnsul
que, ao ser solicitado, r?~ol\'eu antes c0115ulla!' o ~linistr:rio
do Exí ('['101', 1:;slP, cllll'e!:~rlo, por circulaI' dil'igida a todos os
CU:i:-llle" do h:í::; !lO ex~erior, ordenou se desse, a quantos
a solicÍt:1SSCl;1. !iccnea iwediatn par:l rcgl'essrll'cm ao Bra5'il.
QUf'I'O ni'il'm::lI', air.(!u, q'i~1 o GO"I}rI:O PI'ovi:"áI'io não s6 nbre,
efe(.ivameniC', todo:'; as sHas fronlcirus aos cxi!uclos políticos,
nos qt!e impcl.re:11 e:'J':llllliCeU(;a p:ll'a "olt:1l', como mesmo
::qll(,!I'S qUI', irrcdl1tí\"f.'i~!no sen eSIJírito rie d~SOI-dcr:n. não
50 :'C l'cctl:·mm a rC:;l'CSSPfI' como, conspurcando a sentImento
do ['~'~;pe!to que, fora rl:n.;Pálria, lodos düvemos ao Brasil,
amea:;am, ele 1::1, a estabpirbC!e do nosso Govl~rnc e d:1 nova
ort:era de coisns cl'iurJ3 Relu Revo!UI;ão de Hl:10.
Sr. PresidlJllle. oI1inàndO para que, nesta hipótese, seja
aIlJ'ovndo o rcquerimento.; do Sr. Deputado Acúrcio Turres,
quero, apenas, facilitar ai possibilidade de maior, de mais efel.ivo cntcllclimcrlto, de melhor compreensão ent.re o Govêrno
Provisório e esLa Assemlr'lêi::t. M....s, acima de tudo, na certeza
absoluta. em que estou, de que o Ministro da Jusli(!a, pelo
seu carát.er, pela sua coridut.a, pclas idéias que inspiram os
sens atos, agiu como agi~ia qualquer dos membros desta Casa
qne tivesse n rflsponsabilidade ela ordem püblica nas mãos,
ainda aqueles que esLã?! i I~va.ntando tais incidentes c impu:;n:mdo seus nobre e patrIótICOS atos.
Quero afiançar a Vi.]Ex.,
Sr. Presidente, e aos nobres
'i'
Consti tuintes, que a Revolução de 30, simboliznela, ainda que
efemeramente neste GoVêrno, c na pessoa de seu grande
cheli' e consolidada pel~ I.Constituicão, que esta Assembléia'
há de votar, não teme, ~Iem. hoje, nem amanhã. as ameaças
que venham das armas, ~as intrigas ou de quaisquer outros
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setores, e que os 110mens ela Revolução, dent1'':> como fora
...ae.:;ta Assemhl':ia, hão de levar avante a arrancada de Outuobro. (Muito bem: mui/o bem. Palma.~ prolo71fladas no recinto
e na$ (folr.rias. O orador é ?!i'l:nmente cumprimentado e abraçado.)

O Sr. Presidente - Se mais nenhum dos 81'S. Constit.uintes desejar usar da palavra ...
O Sr. Irenêo Joffily - Peco a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Depulado.
O Sr. Irenêo Joffily
falar da bancada.

requer e obtém permissão para

O Sr. Irenêo Joffi1y - Sr. Presidente. pedi a palavra.
não pr6priamente para entrar na discussão do requerimento
em debate, mas para justificativa de meu voto individual.
Reconheço que o Brasil atravessa uma àessas quadras
-difíceis em que os governos, mal dirigindo os povos, levam a
nau do Estado a escolhos, delerminando esta situação de
balbúrdia, própria a todos os períodos de transição.
Mas, Sr. Presidente, ainda mesmo na transição, ainda
mesmo nessas comoções naturais dos povos quando muoiam
de govêrno. e este. pela violência, faz valer a sua vontade;
.ainda nessas ocasiões a ordem se impõe, como indispensável
á volta ao regime legal.
Discute-se, no momento. a liberdade de imprensa. Não
entro neste debate, Sr. Presidente. Quero apreciar somente
a questão sob um de seus aspectos.
Aliás, devo preliminarmenle declarar que esta Assembléia reconheceu o Govêrno discricionário sem o meu voto,
porque se estivesse presente não o daria, ratificando ') decreto 19.398.
Entendo que se o requerimento for aprovado, êle dará,
por certo. lugar a que muitos ~cjam formulados, ignorando
em que dispositivos de lei possam ser baseados.
O SR. TEOTÔNIO MONTEIRO DE BARROS -Baseado ne, Regimento.
O SR. JREN}';O .TOFFILY - O Reg-imcnto não porJ~ obri-gar o Govêrno discricionário a dar contas á Constituinte,
antes do momento oportuno.
Assim, Sr. Presidente, pergunto á Assembléia qual .;erá
sua atitude, se acaso a resposta do Govêrno, ou do Sr. Mi·nil'ltro, não lhe fór favorável. Será a resposta da revoluc.:ão,
de nova revolução, da anarquia'? (Muito bem.)
Diante dessa possibilidade, da anarquia ou do poder
constituinte diminuido, diante dêsses dois caminhos, voto
contra o requerimento. (Muito bem; muito bem. Palmas. O
"orador é cumprimentado.)
Duranle o discurso do Sr. Ireneu Joffily, o
Sr. AntOnio Carlos. Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Pacheco de
Ollveirn, 1- Vice-Presidente.
O Sr. Prllidente -

ConUnún n dlscU88!O.

O Sr. Martins e 8U". - Peco n pnlnvra.
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o Sr.

Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. ~1artins e Silva - Sr. Presidrmte, duas palavras
apenai'. a I.'sta :-lobre Assembléia.
'
i
:\ inda pcoa em nossos ouvidos o verbo, cheio de entusiásmo. do Sr. OsvaldfJ Aranha, c aqui c:itamos, em nome
na bancada lrnbalhista, para nos decluí'ur firmemente ao
lado da ,'('volnçfio de 1930.
:
,J:ím:1i" !'ee'lal'cmos na defesa dos princípios pelos quais
f'la se bateu; com o aI'dor de nossas convicções, sustentn.rcmos todas a" cO:1quistas que nos as:;cgllrou. Desta tl'íbuna,
haveremos de, numa afirma~ão de fé, prestigiar sempre a
ac;íio do (;()\'/~I'no Provisório, ao qual df'vcmos as garantias
outorgaàas pela legislaçi'io social. (Muito bem; muito bem.
Palmas, O orador é cumprimentado.)

3
Q Sr. Morais Andrade -

Pe/.:o a palavra.
Ó Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Morais Andrade.
!
O Sr. Morais Andrade requer e olJl"m permissão para
falar
da uancada.
,
I O SI', Morais Andrade - Sr. Presidente, Srs. ConstiI.hili(e:-i: pj'c} iminarmente, devo déclaral' ,1 Assembléia que as
lhinha" pala\Tas são dil:1s tortas em carMer excln"ival"'.lI':1te
Iles.!'oal. ~iio consultei, não tive oportuni(lnde de ou\'ir meus
eomp::nhcil'ol'õ d~ repI'~l'õentat;ão, nem fll!(CS recebi delegação
linra falar em seu nome, l\Ianifesto-me, portanto, em meu
!lome, exclusÍ\'amenle em meu ne-me.
I ~r. Pl'c"idcnl.c, por questão de coerroncia, por qup.slão de
16gica, dado:, 05 antecedentes da I'evolur:i'ioviloriosa que 01':1
C"JII\UCa (':,ta augusta As:;embléia, para conslitu;l' o Brasil,
POI' qilc:-liio fle coerência e de 1ó~ica, dizia, a Assembléia nüo
p'ndc rejeila,' o requl'rimento de inform.. ':õcs, oferecido pelo
n'obl'c (! eminente I'l"prl'sentante do Estado do Rio de Janeiro,
SI', Acúrcio T.irr('~.
SI', PI'esir1elll(', já se ciil'õse que no programa da Aliança
I.;ibcrn\, }ll'ogramn flue condicionou inll'\p.;!.nalmcntc, ideolog-icul1Iente. a rcvolucão vitol'Íosa de H130, f'sÍo<'lva inl'õ""í!:l n Iíherdade de pensamento, estava inscrita a liberdade de imprensa, estavam inscritas as reivinrlic<lr:ücs de todas as liberdades que os revolucionários, que os adversários do goV'.êL'~10 de então reclamavam para si e pura todo o País.
i
O SIl. PRADO Iü:r.LY - i'ião há um só revolucionário cont~'ário a revogação da lei de imprensa.
, O SR. MORAIS ANDRADE - Ora, Sr. Presidp.nte, se
neste momento a Assemhléia Nacional Conslit1li ntc. que se
presume ser representante do pensamento da ideologia da
revolução vitoriosa, recusa o pedido de informações ao Gov(.:rno. n Assembl,5ia se suicida moralmente (Palmas nas galerins), a Assembléia se liquIda aos olhos da nacionalidade,
porque prulíca exatamente o contrário daquilo em nome de
qüe se levantou o Brasil.
i Sr. Presidente, recordou, ademais. o illustre Deputado
p~Io Distri to l"ecJeral, SI'. Henrique Dods\Vorth, qne, mesmo
n6 regime passado, mesmo nos mais ominosos t.empos desse
regime, o Parlamento Nacional jamais rejeitou pedidos de
irifórmações ao Governo. Não posso compl'cender, :31'. Pre:::iClcnle, como nesta augusta Assembléia se discute esta quesfitado preliminar democracia, de comesinho republicanismo,
D~r de mão, á Assembléia Nacional Constituinte, do direito
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de S'f!H'ltar inrorma~i5es a umNE':1istr'O do Govêrno Provis6rico crI ;li", ale .~ :'c l'pj:u' UG~~ :';; :;;} Govérno e despir-se de
f'l.'ClTI:;;:'.Li\":l ::i:;.:c:!u!::'.;;:c::>· ::.:::-,:'-.'nÜl.l'; Nãvcomprcendo que
den:'z'" (l·:.;:a C:~,,::, \.....; :: r\1(';:Lalidarlc que orientou a revol:lr;:fic. Si~ í~n:'~::1. ~:!qU{;.· ,;.;u;· u:n mO!"rl0:1lo, pôr em dúvida sel:tl~H~:'~~~i:~ dírc~Lo.

S:'. PI'CSi:ii:;llc. cu, CjWl j~ nrro ia mais tomar n palavra
para ,jlJ"tifil:or' (J tr.;m volu, "ou, entretnnto.levado a fazê-lo,
nn1c :1S c(';:S!(!c:'ucõrs prngmatistas do nosso ilustre colega,
Dppu:ado !Jela Paraíba, Sr. Ireneu Joífily .S. Ex. pragmaticamcl':" f')!1~iril'rou a atitude, considerou o estado a que esta
Asser:'~J::';a fíeal'i;t reduzida, se o Governo aca:,;o recusasse
.,s ;P""l····'·'('r·'" I'NíU('~;dus
.. • S~. "p;·(.~j;i('1!ie. ~i~ qu'c não perten,:/) á grei governista,
qu~ ~;iU inJeJ;cndenLe. que no meu Estado me levantei conÜ'n o me.! própria p:ll'lido, por isso que julguei que o Govêrno
Pl'o\,i;.ô.:ío, estava fnItnnr:o aos seus compromissos para com
n m·.nila tl~aa, não faço ao Goyêrno Provisório, a injúria de
s:môr qlll' fole :'e recus.-: n prestar informut}ões á Assembléia.
(JJ 1lif o bc Jl1) •

O Sn. i'a:.110 I;~:~.I.Y - Efsas informa,:ões são prestadas
dJI))umentc; fJr·;t' :'I1inístl'O "reader" e pelo próprio Govêrno .
.) S~. I::r::;>;EC JOl'FILY - A hip6tese que formulei foi a
de não (::1:- o Covl~,'n() sati"fac;:ão ou dar uma que esta
Asseíllbl..:ia nrro ju!S:l.ê.=c bastante.
O Sr... MORAIS ,\XDRADE - A Assemb;éia, na sua S'.l.hedorü:, !lO r.ell paí:'iotismo, nn. sua coerência com seus princípios, saberá então, e só enLão, tomar um<l atitude.
Como dizia. Sr. Prrsirlente. não faco ao Govêrno a injúria de i'lIpf;r que ~e recuse. seja individualmente, por qualquer dos sens am::i!iares, a prestar informações á Assembléia.
Di7. o meu eminente col~ga: E, se essas informat;ões não
fore.l1 rf'puladr.s l'azo:'lveis? A Assembléia, então, e SÓ então,
caberá Ol'ientnr sua atitude e ....êr qual a decisão a tomar.
Prel!mir:al'n~cn!fl. l'ntrelnnto, não podp.mos, de modo algl'5 - repito - dnr de mão dêsse direito, absolutamente
elementar.
.
.\demnis. RI'. PrC5!nente, foi o leacler da maioria, foi o
represcnl:mtc do C:o"'l~rno nesta Casa que, pela palavra heii::;sima, fltlent(' do ~línistro da Fazenda. Sr. Osvaldo Aranha,
que nos encanlou com as suas considerações e com a maneira
absolutamente liberal 1)01' que orientou seu discurso; foi esse
learler, foi eSi'e rej1l'cscntante do Govêrno, quem veiu dizer
a esta Casa que aplaudia, que achava perfeitamente razoavel
e justo
pedirem-se informações.
Aliás, Sr. Prcsidell te, eu, que não pertenço á maioria,
que jâ tinha o pensamento formado para justificar meu voto,
havia desde então, ante as palavras do Sr. Ministro da Fazenda, do Sr. leader da maioria, resolvido não falar mais.
Falo, porém, Sr. Presidente, ainda agora, porque quero,
registrando a informação nobilíssima que o Sr. Osvaldo Ara-·
nha prestou a esta "\ssembléia, protestar e trazer ao conhecimento da Casa, um fato de suma gravidade, que veiu hoje
li. cit:>ncia dn minha bancada, por telegrama que, afliLn, 11 senhora do um· jornalista gaúcho, de Bagé, mandou áquela.
representante da mulher paulista, que honra a bancada de
S, Paulo, que.6 lustre da nossa representação, (M1titO bem),
Registrando a palavl'u do eminênto Sr. Osvaldo Al'unha.,
de que, na realidade, as fronteiras do ,Brasil estão abertas
a todos os e~ilados, quero comunicar á. Casa que, no l\io-·

°
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Granáe do Sul, em .Bagé. o jornalista Dl.". Amalào de Faria,
acaba de ser preso c expulso do terrílório nacioo:!l, como se
Yê do telegrama da esposa dêsse jornalista, c que amanhã
será trazido ao conhecimento da Casa.
.
O SR. OSVALDO AnIANHo\ - Prometo a V. Ex. solicitar
informações e dizer a Iverdade á Assembléia e ao País.
O SR. MORAIS ANDRADE - :\lui!.o obrigado pela declaração de V. Ex., de cuja lealúade nf:o esperava outl'U
resposLa.
I.
Sr. Presidente, por essas considerações todas, por que:=;t~o l.:e coerência com as minhas idéias, quando fui solidário
com os revolucionários de 30, pelos sofrimentos todos qUll
tivemos, eu c meus correligionários de S. paulo, paI'a defesa
dêsses mesmos princíp'jos democráticos, voto, pessoalmente,
pelo requerimento de informações do Sr. Acúrcio Turres.
(Muito bem; muito bÚfL. Palmas nas ga!eria.ç.)
I

O Sr. Cunha Vasdoncellos - Sr. Presidente, peço a
palavra para declarar I que . votareí contra o requerimento.
Se as informações são pedidas ao Ministro, êsle não tem
autoridade para fornecê-las.
No nosso sistema,lcabe ao Govêrno dar as informações.
Se forem solicitadas ao Govêrno, estarei inlcirr.mente de
acôrdo; se o forem ao :Ministro, votarei contra.
Aliás, devo dizer a V •• Ex., Sr. Presidente, que considere o Govêrno, único !juiz da oportunidade de fornecer ou
não as informações. Nem sempre êle é obrigado a dá-las;
suponhamos que se trate de um caso de guerra; conhecidas
determinadas circunstancias, ficaria em perigo a defesa
nacional. Pergunto:
Govêrno seria obrigado, nessa hipótese, a fornecer informações ao Congresso?
O SR. ALOíSIO FILko - Não é o caso atual.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - O que digo é que o
Govêrno é o juiz da oportunidaáe de dar ou não as informações.
i
O SR. ALOíSIO FIL~O - No momento, não sei de caso de
guerra algum...
I
O SR. CUNHA VKSCONCELOS - Há emergências, repito, em que o Govêr_!o não pode prestar esclarecimentos.
Conheço a lei de responsabilidade do Presidente da República.
i
O SR. ALoísIO FILHO - V. Ex. está sugerindo ao Govêrno a melhor resposta; êle dirá que não pode dar informações, porque é caso de guerrd.... (Hilaridade .)
O SR. CUNHA VASCONCELOS - Êste é o princípio
geral: o Govêrno é o Niz da oportunidade. Se a inf~rmação
- repito - puder comprometer' a segurança naclOnal, o
Govêrno não será obrigado a dá-la. Acredito, entretanto,
que, no caso atual, o Govêrno não recusará, não hesitará em
prestar os esclarecimentos, não recusará porque tem a coragem precisa de suas i atitudes, porque nasceu de uma revolução e sincera e lealmente, assume a responsabilidade
1I

o

II

de todos os seus atos. I
Por êlses fundl1mentos, voto contra
,z.aorupto. ••

(Hilartelatbs.)
I

.

O 81' • .&.011' ••delrollo - Peço a pnlavra.

o requerimlmto.
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o Sr.

Presidente -

Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Acir ~edeiros - Sr. Presidente, como representante do espoliado proletariado brasileiro ...
O Sr. Presidente - Peço licença ao nobre Deputado,
para ponderar que, de acOrdo com o Regimento, é necessário
consentimento da Assembléia para falar da bancada.
O SR. ACIR MEDEIROS - Extranho a observação de
V. Ex., porque tal exigência não foi feita ao orador Que me
precedeu.
O SR. CARLOS REIS - O Sr. Cunha Vasconcelos falou
ex-abrupto. " (Hilaridadc.)
O SR. ACIR MEDEIROS pede e obtém permissão para
falar da bancada.

o Sr. Acir Medeiros - Dizia eu, Sr. Presidente, que,
Hea, sobre o fato de se encontrarem os presidios cheios de
qual poucos se lembram nesta Casa, ergo minha voz para
dizer a V. Ex., e á Assembléia que deixo de dar voto sObre
o requerimento do Sr. Deputado Acúrcio TOrres, visto dele
não constar pedido de informações ao Sr. Ministro d&. Justiça sõbre o fato de se encontrarem os presidios cheios de
proletários. apenas por haverem estes manifestado suas
idéias na praça pública, pela palavra falada ou escrita.
Se o requerimento abrangesse êssa ponto, estou certo de
que toda a bancada proletária votaria pelo mesmo.
Embora reconhecendo, Sr. Presidente, a insigniíicancia
de minha capacidadfl intelectual, uso da palavra pardo fazer
esta declaração oportuníssima: a de que, enquanto aqui
dentro se reciamam medidas, em próI da liberdade de imprensa e dos figurões da política velha, como da nova, o proJetariado brasileiro se vê coagido, sem poder externar livremente seu pensamento, talvez pelo receio de que essas idéias
se propaguem em detrimento do capitalismo opressor, o qual
abusivamente nega tal direito, afim de asfixiar a conciência
do proletariado nacional. (Muito bem; muito bem).
o Sr.

Presidente - Continúa a discussão.

O Sr. Rui Santiago"":' Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Rui Santiago.
O Sr. Rui Santiago - Sr. Presidente, Srs. Constituintes - de início, quero declarar á Assembléia que falarei
exclusiva.mente em meu nome pessoal. Não tenho delegacão
de meus companheiros de partido para interpretar o seu
pensamento quanto á matéria em debate. Ascultando, porém,
o voto de todos os que pi'ecederam a palavra de Osvaldo Aranha, desejo trazer também o meu concurso nesta questão em
que se envolvem, por assim dizer, o próprio nome e o próprio
compromisso do Govêrno Provisório.
Não tenhamos dúvidas de que a lealdade, a fé ea sinceridade do Govêrno Provisório ainda estão de pé. E vou
prova!', com documento. pois o que anima a administração
atual é justamente o desejo de ir ao encontro dos interesses
coletivos, salvaguardando a ordem pública e o bom nome do

Brasil.

:
,
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No dia 12, recebi, aquf, na Assembléia, o seguinte telegrama, de jornalistas da Paraíba:
"Deputado Rui Santiago - Assembléia Constituinte - Virtude absurda censura feita Govêrno
jornais independentes "Brasil Novo", "A Rua", "A Liberdade", re;;olvemos suspender circulac;ão mesmos
órgãos sinal protesto coação estamos sofrendo. Não
tendo Paraíba, desgraçadamente, uma voz independente na Assembléia Constituinte, pedimos V. Ex., nobre
representante Povo Brasileiro, protestar tribuna Congresso contra falta garantias, liberdade pensamento na
terra inesquecível de .João Pessõa. Obrigadfssimo defesa venha fazer nossos direitos políticos e civis."
Uma vez de posse
que sou revolucionário
da Revolução, procurei,
vêrno, e as obtive .
. Assim é que enviei
ma que passo a ler:

dêste telegrama, Sr. Presidente, eu,
e conheço a sniceridade dos homens
primeiramente, informações do Goao Sr. Ministro da Justiça o telegra-

"DI'. Antunes Maciel - l\Iinistro da Justiça - Peço intervenção urgente ilusl1"c rcvolucionário resolver
assunto motivou telegrama transcrevo abaixo, afim
evitar volvamos prática opressão tiranica govêrno
Washington Luis, martirizada terra liberal Paraíba."
Segue-se o telegrama a cuja leitura já procedi.
Não se fez esperal' a respo;;ta do Ministro da Justiça, porque o Govêrno revolucionário, absolutamente, não compartilha com a tirania; procura, sim, salvaguardar a independência, dentro da ordem, e a liberdade, dentro dos interesses nacionais.
Eis o que me transmitiu o Ministro Antunes Maciel:
"Deputado Rui Santiago - Em resposta vosso telegrama, devo informar que censura na Parafba foi
determinada excessos linguagem alguns jornais, dos
quais excessos decorreram desagradáveis incidentes
pessoais. Cordiais saudações. - Antunes Maciel."
Sr. Presidente, aí tem V. Ex. a prova de que o Govêrno
revolucionário, não se exime de prestar contas de seus atos e
mais tarde, haverá de prestá-las dos que ora são pedidos pela
Assembléia. Mas, para que se não diga que estou defendendo
homens, ao envés de idéias e de princípios, não fiquei nisso.
Passei para a Paraíba o telegrama seguinte, depois de transcrever o que passei ao Sr. Ministro da Justiça:
"Solicito esclarecimentos, afim poder prosseguir
defesa. nossos direitos. Deveis enviar documento capaz provar contrário, inclusive exemplares jornais
oficiais usem mesma linguagem."
Inicialmente, senhores, eu disse que, eleito pelo Povo,
aqui só tinha um objetivo - defender os interesses coletivos.
E, se amanhã, por documentos como solicíto, provar-se que o
Govêrno da Paraíba está errado, podeis ficar certos, 81's.
Constituintes, de que o Govêrno revoluoionário, pela figura.
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máscula do SI', Getúlio Vargas, saberá coibir, como tem coibido semlJl'e, e~trjbado na verdade, e não nas palavras vãs, a
0pI'cssão da I iLel'dade de imprensa, parta de onde partir,
l~ol' i~~(}, :::ir, Presidente, voto a favor do requerimento,
por jUlgar 4ue u Governo saberá prestar coutas, devidamente,
uc seu::> alos,
Era o lJ. ue tinha a pizer. (Muito bem; 7/wil u bem.)
O Sr. Teotônio Monteiro de Barros O Sr. Presidente -

Peço

11

palavra.

Tem a palavra o nobre Depulado.

O Sr. Teotônio Monteiro de aarrol requer e obtém permissão para falar da bancada.
O SI', Teotônio Monteiro de Barrol - (JuaLl'o palavras,
apenas, SI', 1'l'esiaenle, como jusLificlli;ÜO uo voto lavorável
que pessoalmente, óou ao requerimento du nobre Deputado Sr. Acúrcio TorI'es, no sentido de Serem pedidas, ao
Sr. Ministro da Justiça, informações l:lObl'e censura á imprensa.
Afasto de mim quaisquer paixões de momento; fecho
o:. olbos a pessoas e a iúteresse:s, apenas vejo, na posição
de juiz em que me COlOCO, dois princípios lioerais; o que
assegura, no Brasil e enLre lodos os povos civilizados da
terra, a liberdade de pensamento, e aquele outro, em nosso
caso particular, que investe esta Assembléia do direito e
da autoridade de pedir informações aos Senhores Ministros
de Estado.
Diante dêstes dois princípios liberais, a CODciência de
juiz, em que, como acabo de dizer, me coloco de início, determina, immediatamenle, o meu voto favorável ao pedido
de informações, não fosse eu, Sr. Presidente, filho da tp.rra
de PiraLininga, dessa terra que não se dobra, não se curva,
e até vai ao lJonto de tomar armas para l'eclamar a reimplantllcão, no Pais, do regime da ordem e da lei,
. Sr. Presidente, dentro dêstes têrmos, e mais ainda,
fundado na suposição de que "'poderes discricionários" não
são sinônimos de "'irresponsabilidade ablloluLa", é que dou
meu voto ao requerimento do nobre Deputado pelo Estado
do Rio. (M.uito bem; muito bem.)

o Sr.

Alcantara Machado -

O Sr. Presidente -

Peco a palavra.

Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Alcantara Machado requer e obtém permissão para
falar da bancada.

O SI', Alcantara Machado - Sr. Presidente, não fosse
o pronunciamento de dois ilustres colegas da bancada paulista, que julgaram necessário declarar os motivos de seu
voto ao requerimento em debate, e eu, de certo, não pediria
a palavra nêste momento, visto como, dennte do pronunciamento quasi unanime da Casa, é certo que a petioAo vae
ser aprovada.
Quero, entretanto, definir, uma vez por todas, a atitude
da bancada paulista em assuntos desta. natureza: Jámais nesaremos nossos votos a. pedidos de informagOes.· Proceàer
'.
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contrariamente, será privar o Governo de prestar contas
completas de todos os atos que haja praticado ou venha
práticar. (.4poiado.)
Dentro dêsse espirito, a bancada paulista vota pelo rerequerimento do Sr. Deputado Acúrcio TÔrres. (Muito
bem; muito bem.)

O Sr. Zoroastro Gouveia -

Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Depuf.ado.
O Sr. Zoroastro Gouve!a - SI'. Pr()~id('nt(l. o e~ctáclllo
que a A~sembléia nos oferece neste momenf.o ~ bem sig1lificativo da desorganização em que a burguesia dominante traz
o Brasil inteiro.
Np~sp reC'J11 I'rimtm to. ~r. Presicipnte. não palpit.:t.
não
vica., nno f1orI'Sf'1' llTJ1n i(Min genl'ros[,ml'nf(> liheral, ttmnp-nfp.
fi defender e a. consolidar as Iiberdnne públir.as no País.
Por outro lnrlo. nns ntítl1ries rio novf!rno ditatorial. encontramos a cada pnSS(l a contradicfio e o mllquiavetismo insuprimíveis no Govl!rno til' toda a rHtnrlul'll elo elinheiro. de toela
n dihlnllrn dM capitalistas, de toda a dit:ldllra do imperialismo universal.
Essa contrnriiefio, que trabalha profundamente o or~a
nismo ~overnamental ria hUrlZ'llesia, anllí. a~ora. no recinto,
aCl1ba nc mostrar, ne exihir rlefinit!vamente o seu facies convulso. on nntt~s. f'onvnlsionnrlo pelos apetites inconfessáveis,
sar,udido p('lo~ nesl'.im: ineontir!os. n7.0rrllgaOO pela~ ambiçõe!;
:::ubterrnnens. fine são os mof.ivos rll' ar,ão rln burguesia ~o
vernante. mal' nunca os pretextos ram que ela, na imprensa
ou no plenário, procura defender OH fundamentar as medidas crue nropõe.
81'. Presidente, votari:t de animo sereno em prol do re(fuerimento nnresentndo á Mps-a. pf'10 ilu!':fre representante do
Estado do Rio. Sr. .Acúrcio Tôrres. ~f' visl'e nAle o desejo a
que me reportei no inf~il) do meil r1i:::cllrso rie, bravamente,
como naladino rla Renúblif'a e rla rlemocracia.. 'l.hroquelar as
liherrladp.s j11íhliCll.s que há tanto tempo vêm perecenrlo no
Brasil. Profnndamente. entret.anto. me arrf'ceio. RI'. Presiàente. dfl Qne a scrpe tnmhl"m latejr. na cesta de flores aue
se oferecI' :1 imT)rensa burgnesa do PaÍi;; profundamnte temo de qne, com o meu voto, venha eu ~mpnas consolidar
uma mnnobra rlemagó~ica. rla minoria rf'rwionária, contra a
reacionária maioria desta Casa I' como socialista, armado por
um .critério de int.erpretacão ria hist.ória. qne obriga á visão concreta e suhst.rlltural rias ('oisns, qne Ipva a uma punção íntima do or~D,nismo social 011 rio procp-sso que, no momento, se examine, para snrpreenrlp,r as verdadeiras funções que neste instante entram em atividade para determinar
os homens; como socialista e, port.anto. como adepto do materialismo histórico, não veja neste debat.e estéril. neste debate verboso. neste debate demagógico, senão a luta da cascavel e da mussurana, amhas cohras temívl'is, ambas ofídios perigosos, uns para os homens. outros para ... os repUs
menores, que, entretanto, também t~m o direito de viver ...
O tSR. RUI SANTIAGO - V. Ex. eS'tá entre as mussuranas ou as cascáveis?
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA-Estou ent.re as mussuranas e entre as cascavéis, denunciando aos transeuntes descuidados o perigo de tocarem em umas ou em outras •.. (Hilari-
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dade). Estou, aqui, nobre Deputado Rui Santia~o, exercendo

a funcão de que, brilhante e vitoriosamente, se tem incumhido São Paulo: a de produzir serum, contra as mordidas
das cobras. .. (Riso.)
O SR. RUI SAN'TIAGO - V. Ex. está desvirtuando o debate: essa matéria é muito diferente.
O S. ZOROASTRO GOUVEIA-Não sei se é desvirtuar o
procurar, rasgando o veu da hipocrisia burguesa, os motivos
íntimos de uma atitude tomada.
Evidentemente, se não sou homem para anlaudir governos - e o nobre Deputado por São Paulo, Sr. Cardoso
de Melo Neto. então presidente do Partido Democrático de
São Paulo, o poderá at.estar; não sou homem para cortejar a
ditadura. e de mim nunca o Sr. DI'. Getúlio Vargas recebeu
'lma visita, um nedido que fosse em prol meu ou de correntes que eu defendesse.
O SR. RUI SANTIAGO - V. Ex., até f 930, pertenceu ao
Partino Democrátir.o. que estará aquí também representando entre as cascavéis.
O SR. ZORO.4STRO GOUVEIA - Concórdo com o ilustre
Denutario e, até. louvo a sincerinade com que S. Ex., interpretando a minha pr6pria, dá r6tulo r.ondilmo aos representantes da Chapa Única. nesta Casa. (Hilarídade.)
Com efeito. Sr. Presidente. embora não seja eu um palaciano e, mesmo não seja amigo de cortezias aos homens de
govAno. não devo. desempenhanr'lo :lo funcão que me cometeu
o eleif.orado socialista de São Paulo, concorrer para que a
ar.,ão da Constituinte se desvirtue. emvez de debatermos
;lS grandes questões básicas do interesse da nacionalidade.
Em vez de procurarmos. desde já, de maneira consentanea
com as realililldes do momento. abroquelar e amparar as liherdades públicas, vimos encetar êste caminho ridículo e
inln'eme a um t.empo. rlas despiciendas lutas tribunícias. das
miseráveis tocains parlamentares, na exploração da vontade
e do apetite imoderado da imprensa burguesa. para esta continuar. a seu bE'1 prazer, a atacar abertamente os homens da
e:,qnArtia. a Tlenir aos governos. cárcere e repressão para os
proletários do Brasil, calando, de indústria, as proezas policiale~cas do poder contra as esquerdas obreiras. (Palmas.)
Spnhores, present.emente, quando em nome das liberdades púhlicas. dois Deputados lia Chapa Única pnstulam a favnr (ia requerimento, em São Paulo perecem as liberdades públicas. gra~as a uma dessas manohras vergonhosas do govêrno
burA'uês - e neste momento não aCUSi) individualmente o
Govêrno do Sr. Dl'. Getúlio Var~as, mas todos os governos
que ffmham as mesmas características conservadoras e capitalisticas. graças, Sr. Presidente. aos concíliábnlos soturnos do "liá cá e toma lá", a troco dos anais. Srs. Deputados,
se negociam as garantias dos direitos dos homens!
O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex. está, sem apresentar
prova alg-uma, acusando gravissimamente o Govêrno de São
Paulo. V. Ex. não tem direito de fazer tais afirmacões.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Em nome da bancada
(le São Paulo, que represento neste momento, como seu subleader, peço ao nobre Deputado Sr. Zoroastro Gouveia •..
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Pode V. Ex. pedir
com menos solenidade ..• (Riso.)
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O SS. CARDOSO DE MELO NETO - ••• que acaba de me citar como homem digno, cuja palavra não precisa ser demonstrada, apresente um ato do Govêrno de São Paulo capaz de justificar a crítica que está fazendo.
'
O SR. ZOROASTRO GOU""IEIA - Para palmilhar êsse
terreno, era necessário que V. Ex. não tivesse feito parte
do humiihante govêrno Hastinfilo de Moura, em S. Paulo;
era necessário que no dia 24 de Outubro, quando eu me desmandava pelas ruas da Capital, quando ia á casa dos seus
chefes e á sua própria me dirigia, pedindo que. com um ato
de varonilidade, com um ato de coragem, VV. Exs., do Partido Democrático, tivessem a hombridade elementar de organizar um govêrno revolucionário, criando, por assim dizer, o fato consumado, diante do qual o Dl'. Getúlio Vargas,
premido naturalmente pelas injunções partidárias, haveria
de arriar a handeira; era preciso que, nesse dia, não temendo as metralhadoras nem os tiros, pelos quais fui alvejado
nas ruas, tivesse capitaneado o povo de S. Paulo!
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - V. Ex. continuou no
Partido Demoerático e a frequentar a Prefeitura da Capital,
quando eu era Prefeito, a pedir-me favores.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Falta com a verdade
V. Ex., pois. apenas. então, encaminhei pedidos de nossos
correligionários comuns. Nada diverso disto pedi, nem
V. Ex. poderá desmentir-me nesse passo. (Trocam-se numerosos e veementes apartes. O Sr. Presidente faz soar os
tímpanos, reclamando atenção.)
O SR. PRESIDENTE - A discussão não pode contic.uar da
forma corno está sendo conduzida. Peco ao orador, se mantenha dentro do Regimento; e do assunto que levou V. Ex.
á tribuna ...
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Sr. Presidente, mais
uma vez está dando a maioria a prova de sua intolerancia,
por via da Mesa que preside nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE - Peço aos Srs. Deputados, que
qu!zerem apartear o orador, que o façam dentro da ética
parlamentar. É preciso que os debates corram convenientemente.
O SR. ZOROASTRO GOUVEU - Seria preferivel que
V. Ex., Sr. Presidente, se dirigisse primeiro aos aparteantes, porque de mim não partiu qualquer expressão que
não fosse parlamentar. Não avancei uma s6 consideração
que não pudesse ser lançada entre homens dígnos.
O SR. PRESIDENTE - Devo declarar que ia chamar a
atenção de todos. Interromperam-me, de maneira que não
pude concluir minha frase. El1. não teria razão, absolutamente, para dirigir-me ao nobre orador pessoalmente, deixando de chamar a atenção dos demais Srs. Deputados.
Nesta cadeira, não tenho nem prevenções, nem afeições:
procuro cumprir meu dever. Mais uma vez peço aos nobres
Deputados que dêm ao debate rumo conveniente.
O SR. ZOROASTRO GOUVEU - Outro não é meu
interesse, porque tenho o propósito de narrar apenas fatos;
sucinto sempre há de ser quem se proponha tão s6 a dizer a verdade.
E, já que fui levado, pessoalmente, de maneira autoritária, para êsse terreno, pretendo fazer o relato dos acontecimentos aventados com a maior veracidade histórica.
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Ainda outro dia, Sr. Presidente, o nobre Deputado por
São Paulo, Sr. Cardoso de Melo Neto, dizia, de maneira
exaltada, que eu sempre estive contra os interesses de São
Paulo; que, quando S. Ex. defendia os paulistas, eu estava
contra São Paulo.
Invoco o testemunho de todos os paulistas de boa fé.
Peço a palavra dos pr6prios perrepistas, meus acerrimos adversários, aqueles que tenho combatido de maneira
indefessa, com uma combatívidade incontestável. Pergunto
II toJos eles se, no dia 24 de Outubro, em São Paulo. não
representava eu a dignidade paulista, não representava eu
a autonomia de São Paulo, não representava eu a única maneira de São Paulo se mostrar digno diante da Revolução e
digno diante do Brasil. (Palmas nas galerias.)
Na casa, entretanto. do presidente do Partido, douto!'
Francisco MOl'ato, fui tratado de exaltado e houve até um
chefe democrático que t~ve esta observação acaciana: "Vê!
As revoluêões se fazem com homens exaltados, mas o primeiro cuidado deve ser pO-Ios á margem, deve ser amarrá-los ...
O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex. esteve sempre a coberto, enquanto correligionários seus iam para a cadeia.
O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre Deputado se restrinja ao assunto do debate.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - É meu desejo. Mas,
como vê V. Ex., Sr. Presidente, o aparteante tem necessidade de dispersar minha exposição, que só teria a ganhar em
ser concisa. porque a verdade, rle poucas palavras há misVr.
Reservo-me. Sr. Presidente, para, em discurso especialmente rledicado a esta matéria, rebater a acusacão grave
que me foi feita por um Deputado da Chapa Unica - de
ser eu inimigo de São Paulo - porque, evidentemente,
não sou.
Sou amigo dos trabalhadores de São Paulo, daqueles
que, nas fazendas, nas fábricas, nas cidades e nos campos,
mourejam de sol a sol, derramando o suor sagrado de seu
rosto, que é como a semente ideal da produção e que têm
criado, de fato, o mar verde dos cafesais, e a imponência incomensurável de nossos arranha-céus.
Defendo o trabalhador de São Paulo. peço a sindicalização livre para São Paulo, peço a liberdade de organização
dos partidos. Amo, pois, São Paulo, formidavel oficina da
grandeza presente do Brasil burguês.
Si porém, São Paulo confunde sua causa com a do capitalismo csl.rnnA'eiro; si São Paul ú é a pauta alfandegaria,
ultra-protecionista, que arruina e emprobece os trabalhadores: si São Paulo são os industriais de t.ecidos, são os industriais do trigo. apenas moido aqui: os industriais do alumínio, apenas aqui modelado. então, Sr. Presidente, em noda liberdade, em nome do progresso, em nome da nossa própria g"l.'andeza matéria I, combaterei São Paulo!
Felizmente. não é êsle o caso. São Paulo é o capitalismo, mas é tambem o trabalho e o trabalhador.
Voto, portanto, contra o requerimento. Manifestar-meia a seu favor si ele se cingisse a um pedido de explicações
ao Ministro da ,Tustica. Ao que me parece. para prestar informacões perante a Assembléia. E solicito a V. Ex., senhor Presidente, que me cientifique se nãQ é êsse, exatamente, o teor do pedido, porquanto, ontem, ao ser lia'o o requerimento, não me achava presente.
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o SR, PRESIDENTE - O r()querimento pede informacões; não cogita da prcsenca, aqui do Sr. Ministro da. Justiça.
O RR. ZOROASTRO GOUVEIA - Votaria a favor dêsse requerimento. si dêle tamhP.m constasse a necessidade do
Ministro da Justiça nos informar !'ôbrP. as consos graves qu~
se vêm passando em São Paulo. O Teatro da Experiência,
ali, acaha de c;er hrutalmenlp' fechado pela Polícia. Um
grupo ele literatos, conhecidos homens de reputação artística em todo o Brasil, lancou-~e a ê!"ose trabalho. verdadeiramente inhóspito em momentos de oabdio política, de organizar um teatro completamente inriep,.,ndente. Lá Sr. Presidcntl". os proletários têm sido trancafiarios na cadeia, única
e exc1m:ivampnte sob a suspeita de :,~rem comunistas. E até
bombas ile dinamite são laneadas conf,ra os nossos amigos!
Em Siío Carlos o professor Bpnerlilo C.1mar~0 teve. a uma
hora da noite, sua casa abalada por uma terrível explosão,
que fez ('om que ~le, sua e::;posa e filhos fossem desesperados, altas horas da madrugada, apelar para a polícia. Na
mesma cidade. outra homba de dinamite foi atirada á casa
do Profes!'or Homero Fortps. simplesmente porque êsse senhor e o seu cole~a Benedito Camargo fazem pa.rte da Of;ITe~
miacão !'ocialista do local e eram os esteio do Sindicato Ferroviário.
A pressão jl1diciária. a pressão á imprensa, as demisf;ões em massa - notai bem - as demissões. em massa. de
funcionários não só de tonalidade socialista, mas de caráter
puramente revolucionário - constitup.m a demonstração
cabal da reação que se desencadeia no Estado de São Paulo,
sob as vistas grossas da imprensa feudal-mercantil, que
Tl(m ao menos o conforto de noticiar as tropelias oferece
aos oprimidos.
E ainda agora - e eis por que faco as minhas reservas,
eis "001' que mais profundamimte venho atingir. com minha
Cl'ítica, a atuação do Chefe do Governo Provisório - ainda
agora. em uma manobra soturna, cujo alcance todos nós
bem percebemos. o Ministério no Trabalho delegou á Secretaria de Agricultura. em São Paulo. as funcões de fiscalizadora e de encaminhadora do,'; pedidos de organização dos
sindicatos proletários naquele Estado.
Quem conhece a mentalidade visceralmente capitalista
dos homens que hoje se encontram a frente do governo de
São Paulo, e quem. por outro lado, sabe que o Chefe do Govêl ao Provisório. tem de cont.emporizar com essa mentalidade, embora, em parte, esteja. como verdadpira Penelope,
desfa7.endo o tilcido de sua~ promessas risonhas ao proletariado nacional: - quem sabe que isso tudo é promovido
por méra questão dp. "dá cá e torna lã", essa sombra
verdadeiramente fantástica P. sinistra, que vem corrompendo e desgraeando a Reptíblica. no Brasil, a questão famosa, eterna, permauc·nte, a Quest.ã,o sucessória; quem sabe
de tudo, Sr. Presidente, e é socialista sincero, não pode deixar de declarar que só votaria a favor do requerimento se
nêlfl se contivesse também nm pedido de informaeões a respeito da atuação que em São Paulo e em outros setores do
País vem tendo os dell'gados do Govêrno Provisório contra
os partidos da esquerda e contra a massa proletária. O
contrário fôra favorecer a marcha de plano de uma tropa
que só visa oc.up,ilr a posição do adversário para exercer,
por conta próplae talvez de forma assaz severa 005 direitos
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bem. PalmaS.)
I

O Sr. Cardoso de Melo Neto - Peco a palavra.
I

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. CJu.doso de Melo Neto - Sr. Presidente. vCÃ~-me
profundamente que, á primeira vez que tenha de ocupar a
tribuna na IAssembléia Constituinte de minha terra, não
o seja por questão constitucional, não o seja em defesa de
um princípio que vise construir um Brasil melhor e maior.
Nós, de )S. Paulo, para aquí viemos COm o propósito nítido e iniIudível de, onde quer que estivessem os homens,
com o adjutório deles, trabalharmos todos pela reconstitucionalização I do País.
Sr. Presidente, a questão é simples e nisto se resume:
o govêrno de S. Paulo, que resultou do voto unanime da
Chapa única, eleita sob a legenda "Por S. Paulo unido". foi
acusado desta tribuna e nós, os seus representantes, exigimos
as próvas, em nome da dignidade do acus~dor, próvas que não
foram produzidas.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Foram em parte. Depois
virá o resto.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Gritos estrondosos,
dependentes do órgão vocal do orador, não nos convenceram.
A acusação [não está mais de pé: ela se esboroou.
Quem ~cusa e não tem provas, quem acusa e não está
imediatamente apto para apresentar as provas demonstra
pelo menosl... - por que usar da palavra, quando está ela
na conciência dos Srs. Constituintes?
Prometo por mim, por todos da minha bancada; prometo por Si. Paulo unido, que nunca mais, nesta Assembléia,
S. Paulo tomará em conta a palavra do Deputado Sr. ZoroastI'O Gouveia.
I
O SR. jZOROASTRO GOUVEIA - o S. Paulo, que V. Ex. representa. tem opinião C'!ue nfío me intf'l'es~:l. E' a burguezia
expoliadora a serviço do capitalismo mundial.
O SR.) CARDOSO DE MELO NETO - E' inúli! V. Ex.
procurar desviar-me com Os apartes. As nórmas do meu discurso sou eu quem as traça.
E' inútil. ~r. Prc:;;i(/entc. o nobre Depulario socialista,
vir, perante a Constituinte, acusar sem provas o govêrno de
São Paulo'! POl'í!lIP. ~. Paulo. v~'io até aqui partt trabalhar
pela reconstit.ucionalizacão do Brasil. Para isso foi que tomou arma~. A limpidez do seu sentimento e de sua vontade,
já foi reconhecida pelo Brasil inteiro! (Palmas).
Pois bem. Existe, em S. Paulo, um govêrno que representa a vontade da Chapa única, eleita por mais de 180 mil
I
votos.
O SR.I ALCANTARA MACHADO - Entre a mocidade de São
Paulo, que compareceu á luta armada, não figura um só filho do SI' J Zoroastro Gouveia.
O SR.izOROASTRO GOUVEIA - Nem tolo seria eu, para enviar um ~ilho á chacina, em defesa dos privilégios de políticos importantes, como V. Ex.
O SR.I MORAIS ANDRADE - Os moços de S. Paulo, que foram á luta, estão legitimamente representados nesta Assembléia, ma~· não pelo Sr. Zoroastro Gouveia.
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representante de desilusões ...
O SR. CARDOSO DE MELO NETO -Srs. Constituintes,
Sr. Presidente, é isto que nos basta: que nunca mais, - e é
o apêlo que faca - que nunca mais, nesta augusta Assembléia, se fale senão em nome dos sagrados interesses do Brasil! (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é vivamente
cumprimentado. )

O Sr. Ministro Osvaldo Aranha -

Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra V. Ex.
O Sr. Ministro Osvaldo Aranha - Faço questão de deixar
deixar consignado. Sr. Presidente, que o meu discurso, há
pouco proferido, tinha um outro significado que não o de encaminhar a votação. por isso que considerava aberta a questão, votando cada um dos Srs. Constituintes como melhor
entendesse. E' evidente que eu, em nenhum caso, tomaria a
'palavra, senão para deixar á Assembléia a mais. ampla liberdade. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.)
O Sr. Presidente - Se mais nenhum dos 81's. Deuutados
ouer usar da palavra. vou dpcL1rar ('T1cel't"ada a discussão
única do requerimento n. :1, de 1933. (Pausa.)
Está encerrada.
Em seguida, é aprovado o seguinte
REQUERIMENTO

N. i -

1933

Considerando que a censura policial feita préviamente li.
imprensa constitue um retrocesso a épocas anteriores á Revolução Francêsa de :1789;
Considerando que em 1930 fez-se no Brasil um movimento revolucionário dito "liberal". mas que até eata data
nem a Lei de Imprensa foi revogada. nem os processos policiais de censnra á imprensa. e at~ á palavra falada pela
rádic-difusão. foram sequeI' r.ircunscritas ás causas capazes
de fazer perigar a ordem pública;
Considerando que a censura policial tem sido posta a
serviço de interesses particulares de Bancos. Empresas e
Companhias, sob a alegação de tentativa de chantagem. como
se peça ~o Govêrno, que informe quais as instruções que deu
penais do país;
Considerando que não se compreende a censura quando
ela se usa. para impedir a divulgação de notícias de o!'dem
puramente política, do domínio público e não significando
por si senão acontecimentos que o país não deve ignorar;
Considerando que, ainda agora, est.á impedido de circular um diário desta capital - "A Nacão" pelo fato de haver publicado not.fcia meramente política, notícia essa confirmada por nota fornecida aos jornais pela Secretaria da
Chefia do Govêrno Provisório;
Requeiro que, por intermédio do Ministro da Justiça,
se peça ao Govêrno que informe quais as instruções que deu
para regulamentar o serviço de ce$ura ~s lPallif~stações (:lI)
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três anos de atividade - ainda não revogou, como prometêra, a lei de imprensa.
Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 1933. - Acúrcio
Torres.
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o Sr. Presidente - Nada maia havendo a tratar, dou
palavra, para explicacão pessoal, ao Sr. Arruda Camara.

ê\

O Sr. Arruda Camara (Para e:cplicação pessoal) - Sr.
Presidente, não me t..az aqui a preocupação de fazer um
dlc;curso. Oportunamente virei á tribuna e pedirei a atenção desta egrégia Assemh1éia. para aigumas considcracões
em tórno das reivindicações católicas.
Agora, dêsejo apenas retificar uma declaraCão do Deputado socialista, Sr. Guaraci Silveira, relativamente aos bispos de Pernambuco.
Disse S. Ex., na. sua oração, que os bispos do referido
Estado, em declaracões publicadas pela imprensa, haviam
pleiteado a união da igreja com o Estado. Não conhecendo,
porém, depois da minha partida de Pernambuco, possíveis
declarações que aqueles prelados houvessem feito, telegrafei
ao Metropolita daquele Estado para obter a palavra oficial.
Em tal spntido. recebi hoje rC'sposta telegráphica do Arcebispo de Pernambuco, dizendo que se acha f6ra das cogitações do episcopado pernambucano, presentemente, como de
todo o episcopado brasileiro, a quesUio da união da igreja
ao Estado. f,;sse despacho I'stá assim concebido:
"Padre Camara - Rio - Não consta existirem
declarações Bispo Pernambuco segundo as quail'l se
pleiteie atualmente união igreja com Estado. Estamos perfeito acórdo episcopado nacionnl respeito
aspirações mínimas católicos brasileiros. Saudações.
- Arcebispo de Olínda."
Aí temos, pois, a palavra oficial, pela qual !'ie vê que
o episcopado de Pernambuco se encontra de inteiro acõrdo
com o episcopado nacional e com os católicos, nessas reivindicações - aspirações mínimas - que são de todos bem
conhecidas: casamento indissolúvel, registro civil do casamento religioso, ensino relill,'ioso e assistência ás classes armadas, com caráter facultativo.
É possfvl'l, RI'. Presidente, que algum Bispo, algum católico pleiteie presentemente. ou opine no momento, pela
união entre a Egreja e o Estado: mas, as normas tracadas
pelo episcopado nanional, a conduta comum dos católicos,
se résume naquelas aspirações mínimas, que repito, são de
todos bem conhecidas.
A doutrina católica, em tese, acha que o Estado deve
ser religioso como o indivíduo o é. Entretanto, na hipótese,
nas presentes circunstancias, nem o episcopado de Pernambuco. nem o do Brasil, nem os católicos, através da Liga
Eleitoral Cat6lica, propugnam, presentemente, a união entre
a Igreja e o Estado.
Fica, assim, fóra das cogitações dos católicos, na Assembléia, êsse ponto.
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Tranqull1:Gem-se, pois, a conclCncia de nossu" it'Ir.ãos
separados, que nós, católicos, que o episcopado brasileiro e
as ligas que movimentaram seu eleitorado, não pleiteiam repito - a união entre a. igreja e o Estado.
Certamente, portanto, colheu em fonte insegura as suas
informações aquele Deputado sucialista por São Paulo.
(Afuito bem.; muito bem.• )

O Sr. Presidente - Vou levantar a sessão, designando
para amanhã a seguinte
I

ORDEM DO DIA

Trabalho de Comissão.
Está sObre a Mesa, pelo prazo de 20 dias, para receber
emendas de i" discussão, o projeto de Constituição (f 8 dia) •
4

Vêm á Mesa as emendas de nrs. 413 a 557.
Levanta-se a sessão
nutos.

ás 17 horas e 33 mi-

30" Sessão, em 20 de Dezembro de 1933
Presidência dos Srll. Antônio Carlos, Presidente. e Pacheco
de Oliveira, {O Vice-Presidente

1
A's 14 horas, comparecem os Srs.:
Antônio Carlos, Pacheco de Olivaira, Thomaz Lôbo, Fernandes Táv01'U, ClemenLino Lisboa, Waldemar Mola, Mário
Caiado, Mário Chermont, Veiga Cabral, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Rodrigues Moreira, Costa Fernande~,
Adolpho Soal'e!', Godofredo \' iana, José Borba, Pontes Viei·
ra, Xavier de Oliveira. Kerginaldo Cavalcanti, Irêneo Joffily, HerecLiano Zenaide, PereiL'a Lira, João Alberto, Agamemnon Magalhães, Arruda Falcão, Arruda Camara, Simões
.Barbosa, Góis Monteiro, Vilente de Lima, Guedes Nogueira,
J. J. Seabra, Medeiros Nelo, .\.rthur Neiva, Atlila Amaral,
Francisco Rocha, Arnald Silva, Henriue Dodsworth, Sampaio Correia, Olegário Mariano, Prado Kel1y, Acúrcio Torres, Fernando Magalhães, Cardoso de Melo, Soares Filho.
Buarque Nazareth', Lemgruber Filho, Bias Fortes, Mele
Franco, José Braz, Martins SJares, AUl1sto de Lima, Negrão
de Lima, Gabriel Pas!los, Augusto Viégas, Matta Machado,
Delfim Moreira, José Alkmim, Odilon Braga, Vieira Marues, Clemente Medrado, Raul Sá, João Penido, Furtado de
Menezes, Christiano Machado, Policarpo Violti, Daniel de
Carvalho, Levindo Coelho, Lycurgo Leite, Celso Machado,
Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carnei....o de Rezend~
Theotonio Monteiro de Barros, Barros Penteado, Almeicra
Camargo, José Ulpiano, Lacerda Werneck, Antônio Cavello.
Cardoso de Melo Neto, José Honorato, Domingos Velasco,
Nero de Macedo, Generoso Ponce, Alfredo Pacheco, Carlos
Maximiliano, Annes Dias, FredE:rico Wolfenbnttel, .João Simplício, Renato Barbosa, DemétrIO Xavier, Viclor Russomano, Ascanio Tubino, Fanfa Ribas, Argemiro Dornelles,
Adroa}Q\.l da Costa, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, :r..:rreira Neto, Waldemar Reikdal, Martins e Silva, Antonio
Pennafort, Alberto Surek, Eugênio MÚ'nteiro de Barros,
Edmar Carvalho, Ricardo Machado, Pedro Rache, Mario Ramos, Pacheco e SHva, Rocha Faria, Roberto Simomsen, Teixeira Leite, Oliveira Castro, Pinheiro Lima, Levi Carneiro. (H6}
O Sr. Presidente - A lista de presenca acusa o comparecimento de 116 Srs. Deputados.
O Sr. Clementino Lishôa (3° Secretario, servindo de 2°)
procede á leitura da ata da sessão anteoedente, a qual é, sem

observações, aprovada.
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Passa-se á leitul"a do expediente.

O Sr. Thomaz Lôbo
Expediente a ser lido.

(10 Secretário)

declal"a que não há

O Sr. Presidente - Em consequtmcia de haver tomado
posse do lugar de Interventor do Estado de Minas Gerais, o
tir. Benedito Valauares Rlbeiru, verificou-se uma vaga. na
rep.resentação do mesmo Estado. Pertencendo o ex-Deputado ao Partido Progressista, sua substituição cabe ao
Sr. João Jacques Montandon, que foi convidado a tomar
posse e se encontrar no recinto, afim de ploestar o compromisso regimental.
Convido os Srs. 3° e 4° Secretários a introduzirem S. Ex.
no recinto.
Comparece S. Ex., acompanhado da respectiva comissão e, junto á Mesa, presta o compromisso regimental, tomando assento, em seguida.

2
O 8r. Presidente - Vai-se proceder á votação de um
requerimento do Sr. Deputado Carlos Lindenberg, no sentido
da inserção, em ata, de um voto de pezar pelo falecimento
do Sr. J eronymo Monteiro.
Os Srs. que aprovam êsse requerimento, queiram se
levantar. (Pausa).
Foi approvado. (Pausa. )

3

o 81'. Presidente - Está sôbre a mesa e vou submeter ao
voto da. Assembléia, o seguinte
REQUERIMENTO

Requeremos á Assembléia Nacional Constituinte que ,ge
consígne na ata dos seus trabalhos o justo e sincero jubilo
que invadiu o eSI)jrito dos representantes na Nação Brasileira, ao ter conhecimento do armisticio entre os nossos irmãos de Continente - Paraguayos e Bolivianos -; e qu~
pOI.' intermédio de seu Presidente, telegráfe-se aos ilustres
presidentes daquelas nações amigas, quanto essa alegria, que
irradia nesta hora memoravel, do advento, dos corações de
todos os brasileiros, crescerá e será completa quando êsse
armisticio se transfoL'mar e resolver no mais breve prazo,
numa Paz duradoura e fecunda e restauradora das fôrças
morais e materiais daqueles povos amigos e, por consequência, a conlinuaçãc. daquele estado de cordialidade e relações construtivas do Continente Sulamericano •
Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1933.-Mm'io de A.
Ramos. - Euwald Lodi. Roch.a Faria. Walter James
Gosling. - P. Rache. - Oliveira Castro. - Oliveira Pa880S.
- Ricardo Machado. - Augusto de Lima.
O Sr. Mário Ramos (Para encaminhar a 'Votação)

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o requerimento que acaba de ser lido dispensa, por si mesmo, qualquer justificação.

-
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Há mais de oito meses que, com tristeza e desgost.o para
todos ol' habit.antes do Continente sulamericano, assistimos
a uma luta tenaz entre os nossos irmãos bolivianos e paraguayos. E, nesta hora corre, nesta semana do advento, como
ue descem das alturas umas ondulações boas, de amOr e de
pacificação, uqe conseguiram, mais rápido do que outras negociações, a assinatura, desde a meia noite desta data, da
um armistício entre paraguayos e bolivianos, a terminar ~m
30 do corrente.
Requeremos a esta Assembléia que constasse da ata o
grande jubilo de que está invadida, e, também, que o ilustre Presidente comunicasse êste juüilo aos chefes das nações paraguaia e boliviana, fazendo votos por que êsse armistício temporário se transforme, se resolva nnma paz fecunda e duradoura, que influirá, certamente, sõbre todo o
continente sulamericano, paz que será restauradora de todas as nossas fôrças morais e construtivas, interrompidas
durante êsse tempo em que se deu o sangrento conflito.
(Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado).

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o referido requerimento.
Os Senhores que o aprovam, queiram levantar-se.
(Pausa.) Approvado.
A Mesa providenciará sõbre o requerido.
4
O Sr. Leví Carneiro - Sr. Presidente, volto á tribuna
para desenvolver, esclarc..:er, justificar certas proposições
que emiti na ültima vez em que aqui estive, e que motivaram, ulteriormente, reparos e crfticas de alguns Srs. Deputados. :J::sses reparo,;; atingem, sobretudo - e a circunstancia bastaria para me obrigar a tomá-los na merecida consideração - a matéria da organização do Poder Judiciário,
precisamente aquéla que, no seio da Comissão Constitu0ional, me foi distribuída, pelo nosso preclara Presidente, para
relatar.
Volto á tribuna com receio de abusar da generosidade
da colendu Assembléia (Não apoiados), mas sem o temor daquêlcs vícios de visão do problêma, oportunamente aqui salientados por ulguns dos ilustres oradores que me precederam.
Não acredito que minhas deficiências irreparáveis (Não
apoiados) estejam agravadas, nem por espíl'ito de saudosismo, nem por intolerancia doutrinária, nem por pl'etenções
dogmáticas, nem por subordinação a conveniências. Minha
própria visão dêsse pl'obl{\ma podcrá ser deformada por GCfeitos de ol'ientação intelectual, de orientação doutrinária,
que e;icapem á minha apreciação. Estou certo, porém, de que
ent.rei no debate. e nêle contintIO ainda agora, com absoluta sinceridade 'e o mais veement.e desejo de ll'azer a CC1Otribuiçiio de minha experiência e de meu estudo desapaixonado sôbrc as quel'tões que temos de considerar. Não
esquer;o, tão pouco, as responsabiliclades que me tocam, pelas
funções que desempC'nhei no Govêrno Reyolucionário; antes,
delas bem me recordo, tenho-as bem presenfes, e a elas
nunca fugirei, quanno verdadeira e justificadamente mo
possam caber.
No exercício daquelas funções, como, ainda agora, minha maior, minha mais constante preocupaçüo tem sido. e
VOLUME II
29
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ba de ser sempre, a de manter-me fiel aos meus próprios
antecedentes. Foi tal preocupação que me levou, no dia seguinte ao da vitória da Revolução de 1930, nesta Capital,
quando o eminente cidadão e soldado, Sr. gfmeral Ta~so
Fr~g'oso, me suryJrecndia com o honroso convit.e para ocupar
a pãsta da Justiça, foi tal preocupação que me levou a uma
recusa imediáta e perentória.
Pela primeira vez me refiro a essa circunstancia, para
desmentir, s6 agora, versão que os jornais daquêles dias
propalaram, filiando minha excusa ao convite, em momento
de tamanha responsabilidade, ao zêlo dos meus interesses
de advocacia, quantio a verdade é que- o gesto resultou,
principalmente, do desejo de manter-me fiel a idéias e a
doutrinas, cuja aplicação, naquêle instante - investido de
tão elevado cargo - me seria sobremodo difícil, e talve,,impossivel.
Dias depois, no seio do fnstítufo dos Advogados, que
tinha, então, °a honra de presidir, referindo-me ás notícias
correntes de que se devia dissolver o Supremo Tribunal Federal, dizia (lê):
"Sem dúvida, lamentei, mais de uma vez, certas
"omü'sões e abdicações, certos recúos ou vacilações
"do Tribunal. Mas, aqui mesmo, e alhures, tenho
"sempre afirmado a verdade, irrecusavel para, tortos
"os que conhecem os fatos, e é, em suma, que, dentre
"todos os nossos órgãos constitucionais, nenhum se
"tem sabido manter melhor dentro dos limites das
"suas atribuições e dos seus deveres. Não se desmar"cando em abusos crescentes, tendendo á absor:;ão dos
"outros poderes como o Executivo... nem tão pouco
"se anulando na passividade submissa - como o Le"gislativo" .... "A função do Tribunal é, sem dúvida,
"antes de tudo, conservadora. e por isso mesmo corre
"o risco de parecer, em certos casos, rcacionaria".
E aqui recordava um episodio que desejo trazer para os
Anais da Constituinte, porque muitos dos Srs. Deputados talvez dêle não tenham notícia (Lê):
"Haveis de, com tudo, permitir que recorde o episadio do mês passado - quando o Poder Executivo
expediu verdadeiros decretos-leis, e chegou a fazer
prender dois deputados federais, estando o Congresso
a funcionar, sem que partisse deste uma só palavra
de protesto; e o Supremo Tribunal Federal se decidiu
a concedf'r, em pleno estado rle sítio, o "habeaB-corpus" impetrado a favor daqueles dignos congressistas,
levando assim o govêrno a restituí-los á liberdade
86 por isso, não se encontrará entre os julgados
do SnpI'emo Tribunal o em que êle teria, quando a revolução já ia empolgando o País, afirmado serenamente o império da Constituição. Mas há de se perceber através dos acontecimentos - como tantas outras vezes - que o Tribunal bem desempenhou sua
grande missão poIHica".
.
O episódio, como assinalei, é daqueles esquecidos, ou
Jgnorados. até dos contemporaneos, porque nenhuma repercussão teve, nem mesmo nos julgados do Supremo Tribunal
e em que a grande ação liberal, a intervenção oportuna dá.
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.'AlLa Côrte, no exerClCIO da sua missão consí.ltuciollal, l:ie ff:.z
:sentir profícua e oportunamente.
Contra minha maneira de encarar a aeão do Supremo
'Tribunal, entretanto, salientou-se aqui, não só a minha con.dição de advogado, como a eiva de uma visão particularista
-.dos fátos que considerava.
Ora, Sr. Presidente, como advogado, exatamente como
,:advogado, me considéro em melhor condição para apreciar
a ação do Supremo Tribunal.
~os Estados Unidos, de onde copiámos a organização ju,dícíária, Baldwin ensina que o juiz dos Juizes é o advogado.
~ste é quem pode, melhor que ninguem, julgar os juizes.
ReceIO, entretanto, que os nobres e brilhantes deputados por
Pernambuco e por Minas Gerais, que tanto sobrecarregaram
,de culpas
Judiciário, hajam, êles próprios, incorrido no
...defeHo de visão que me atribuiram, porque, realmente, tal-vez os episódios ocorridos em Minas, e na Paraíba, e em
Pernambuco, quanto aos Tribunais locais, dessem impressão
·diversa ela eficiência da ação Judiciária, e tivessem, mesmo,
justificado as medidas excepcionais que, em relação ao ju·ljiciário estadual, adotou o interventor nesse último Estado.
Não entro no exame destes fatos isolados; contentei-me,
,e contenlo-me, com a impressão geral, e de conjunto, que só
-pode ser altamente favoravel á ação do Poder Judiciário.
Os erros do Poder Judiciário, as faltas que cometeu,
'Provieram, em parte, aliás, do próprio Poder Executivo, não
-só pela má organização de leis judiciárias e de processo,
,como, tambem, pelas más nomeações. O eminente deputado
por Minas Gerais, Sr. Odilon Braga, acentuou a influência
,das nomeações, da permanência dos Juizes do Império no
'Supremo Tribunal, e declarou que unicamente Pedro Lessa
JIavia elevado o Tribunal á sua verdadeira função.
Reconheço a influôncia que teve a permanl·ncia. no Supremo Tribunal de alguns juízes do Império. Em 1916, em
trabalho publicado sôbre o "Judiciário Feder~l''' escreví a
'propósito dessa circumstancia (lê):

°

"Por maior que seja essa como tantas outras pro"vas da isenção dos organizadores do regime republi"cano entre nós, não será, talvez, errado atribuir a
'"tal circnmstancia a persistência de certo espírito
"estritamenle judiciário e tradicionalista na orienf.a"cão do 'Tribunal. Quando a ele começaram a chegar
"os homens públicos de alto valor, sem o vinco das
"preocupações forenses, foi o Tribunal assumindo a
"função política a. que era chamado".
Desses 'homens, porém, quem foi o primeiro que com-,preendeu a missão relevantíssima do Tribunal, ainda antes
,de Pedro Lessa?
O SR. ALCANTARA MACHADO - Foi Piza e Almeida.
O SR. LEVí CARNEIRO - Exatamente, foi Piza e Almeida _ Quando, em 1892, por ocasião dos acontecimentos de
'7 de Abril, Ruy Barbosa bateu ás portas 6:) Supremo Tribunal
para impetrar o seu primeiro habeas-corpus político. e foi
'vencido, Piza e Almeida já lhe dava o seu voto, e Ruy Bar'bosa dizia, no dia seguinte, que se sentira impelido a beijar"dhe as mãos..
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do Império, Amphiloquio e Macedo Soares, que se ativeram
á preliminar da incompetência. No mesmo ano, contudo, (]
Supremo Tribunal julgava procedentes as ações intentadaspelo mesmo Ruy Barbosa, e já então três grandes homens
públicos influíam na votação do Tribunal - José Rigino,
Ubaldino <lo Amaral e Lúcio de Mendonça.
Pedro Lessa ainda não fazia parte do Tribunal, e já
este dava sua primeira c majestosa lição prática da eficiência do regime.
O Supremo Tribunal viria a cometer, a meu vêr, o maiordos seus erros na questão da organização dos tribunais regionais.
O Tribunal, assoberbado de serviço - foi o assunto"·
dessa minha monografia, a constitucionalidade dos Tribunais
Regionais - , sem poder dar vencimento a êle, sem poder julgar todas as causas e feitos que ali iam ter, repeliu a creaCão d~s tribunaes regionais. Porque?
Induzido, precisamente, pela influência dos cois maiores
pontífices da doutrina constitucional nesse momento, um dos·
quais Pedro Lessa, e o outro Ruy Barbosa - ambos consideravam inconstitucional a cl'Cacão dos tribunaes regionais.
Ainda nesse episódio - em que considérC' que o Tri-bunal cometeu o seu mais grave erro, porque, em virtude da
não creação dos tribunais, e assoberbado de causas, teve derestringir o exercício de sua grande missão de Direito PÚblico - o Tribunal dava grande exemplo de desassombro perante o Poder Executivo.
Diante da lei, sancionada, aliás, por jurista da alta estatura do Sr. Epitacio Pessõa, teria o Tribunal feito sentirque não or~nizaria as listas de nomeação. Viu-se o Poder
Executivo na contingência de revogar a lei votada pa1.:> Congresso.
O Tl'ibunal agiu. assim, no sentido que entendeu ainda que, a meu ver, ez'radamení.e - correspondente ao zelode suas prerrogativas constitucionais.
A grande obra, porém, do Tribunal, a obra em que êle'
contrásta fundamente com o Congresso, refere-se, principalmente, ao estado de sitio. Enquanto o Congresso Nacional
aceitava, e prorrogava sucessivamente, o estado de sitio, decretado no interregno de suas funções, o Supremo Tribunal
Federal, numa série de julgados. procnrava atenuar e assegurar de algum modo - não tanto quanto eu desejaria - as
libernades conculcadas.
Foi assim que o Tribunal assegurou a comunicabilidade
dos advogádos com os presos durante o ~stado de sitio; a
percepção dos vencimentos militares, mediante habeas-corpus; excluiu a acumulação das sanções permitidas ao Poder
Executivo pela Constituição; concedeu habeas-corpus, desdeque atingido o máximo do prazo da prisão da pena correspondente; assegurou a indenização devida a jornal suspenso
durante o estado de sitio, como se deu com o "Correio da
Manhã".
Ora, em toda essa obra, Pedro Lessa tambem nã.o teveparte alguma, porque já não estava no Tribunal. Assim, estamos vendo que, antes de Pedro Lessa. como nepois dêle, oTribunal exerceu - com alguma deficiência, nüo ponho duvida em confessar - mas em grande parte, a sua missüo'
QonstiLuciono.l, melhor que qualquer outro poder da União.Na matéria das acumulacõesremuneradas, no entanto, e'
dai delegações do Poder Legislativo, especialmente, como j~
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-disse, o Tribunal manteve uma intransigência, no 7êlo da
-melhor doutrina da Constituição de 24 de fevereiro, que
°nenhum outro poder federal soube manter. Quanto á pró"Pria lei de imprensa, de que tanto se f&olou aqui ainda ontem,
os tribunais é que a têm f'.'lsvirtuado, que a têm inutili-zado, tornando-a quasi inaplicável. As declarações do nobre
Ministro da Fazenda, ontem ouvidas neste recinto, proclamavam a inexistência virtual da lei de imprensa; ela continuaria, porém, a ter efeitos judiciarios. O espirito liberal,
com que os tribuna is a têm sabido apreciar, é tal, que se tornaram rarissimos os casos de sua aplicação rigorosa.
Ainda mais: o Supremo Tribunal, em matéria de re·curso extraordinário, chegou a grande ampliação, para tutéla
da unidade da lei federal, levado por João Mendes - não por
Pedro Lessa - a admitir tal recurso em casos de simples interpretação erronea da lei federal.
Além de tudo isso, em muitíssimos casos de abusos, de
prisões, de violência de autoridades, em inumeráveis casos
de habeas-corpus, em todos os pronunciamentos de leis in~onstitucionais e ainda noutro dia lia, numa conferência
-de James Beck, proferida em junho do corrente ano, que nos
'Estados Unidos se pronunciou a inconstitucionalidade de 50
°leis, ao passo que, entre nós, certamente, haverá muito maior
número de decisões dessa especie - em todos os casos de
demissões de funcionários - vemos que a obra do Tribunal,
refreando as demasias do Poder Executivo, é incomparavel,
é o único freio que se lhe opõe.
O nobre Deputado por Goiaz, Sr. Domingos Velasco,
nome que declino com a necessária vênia, recordou aqui,
noutro dia, um trecho do eminente sociólogo Sr. Oliveira
Viana, que tambem já tive ocasião de transcrever uma vez,
-para mostrar, exatamente, a situação de desamparo dos nossos individuas, do nosso homem do interior, apenas prote-gido pelo coronel, pelo chefe político, sem nenhuma garantia, sem nenhum sentimento de resistência individual.
Pois bem: o único poder público, no Brasil, que avigorou, nesses pobres indíviduos, a esperança de uma garantia
·de resistência, que creou neles o sentimento fundamental
.das democracias civilizadas, que é o da resistência á opressão, o üever da resistência legal, como diz Burgess - o
'único foi o Judiciário.
E a verdade é esta: através de tantas e tantas decisões
·e sentenças, refreando demasias dos Govêrnos estaduais, anulando demissões violentas e ilegais, assegurando a indenizao·ção de danos, a reparação de violencias, só o Poder Ju1iciário
fez alguma coisa em favor da educaçã(l cívica de nossa gente.
Esta é, Sr. Presidente, a razão maior, pela qual consi,dera benemerita a obra realizada pelo Poder Jucticiario, e
acredito que só os inimigos da revolução teriam, com ma1fcia, creado a baléla de que o movimento de Outubro de 930
fOra feito precisamente contra o Poder Judiciario.
Sabemos que a melhor das obras da revolução - a elei-.
,C~o de que resultou esta Assembléia foi desdobrada sob
a égide desse Poder, que veiu da primeira República, e que
a revolução conservou, quasi integralmente. Foi o Poder Ju.diciario que deu prestigio e garantia á investidura de que
nós, aqui, nos sentimos revestidos. É ainda uma realização
do Poder Judiciario, que se diz falido e responsavel pelos
,-erros da Constituição de 91Compare-se, entretanto, tudo isso com a obra realizada
!pelo Poder Legislativo.
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A hipertrofia do Poder Executivo não é um fenômeno>
nosso, não é uma peculariedade nossa; é fáto verificado em
todas as partes do mundo político.
Nos Estados Unidos, por exemplo, Ogg e Ray, dois tra-'
tadistas de bom conceito, escreviam, não ha mu:to: é simplesmente tremendo o crescimento do poder e da impor-tancia da presidencia como instituição.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Isso é do r:'glmc pre~
sidencial.
O SR. LEVI CARKEIRO - Veremos si é do regime pre:..
sidencial. Vou mostrar que isso tambem se dá - tambem
se está dando - no regime parlamentar.
O SR. AGAME:!"ON DE !tI.~CALHÃES - O sistema parlamentar·
restringe e corrige esses abusos.
O SR. LEVI CARNEffiO .- Isso é nos livros. Na realidade não é assim.
Atribuo a hipertrofia do Poder Executivo, entre nós, a·
um conjunto ce causas, sentindo em todas elas, em cada uma:
delas, a influencia do Poder Legislativo. Aqui se disse que
a decadencia, o desprestigio do Poder Legislativo era efeitoe não causa. A verdade, a meu ver, é outra: nestes fatos de
ordem politica, os efeitos e as causas se entrosam por tal
fórma, que o que é efeito passa a agir como causa, e muitas·
vêses a causa já é efeito de outra causa mais remota. Não é
possivel discriminar, com segurança absoluta, o que é puramente efeito e o que é puramenta causa.
Considero que as causas da hipertrofia do Poder Executivo entre nós foram varias. Em primeiro lugar, a qualidade dos homens, no Executivo e no Legislativo. Não tenho
preocupação de qualquer ordem em relação aos homens do
Legislativo antigo. Devo dizer que muitos deles foram dos
maiores que o Brasil tem tido a seu serviço, muitos deles·
ainda agora estão honrando esta Casa, muitos deles reagiram heroicamente, com mais heroismo que o que se tem.
hoje para resistir a cedas fraquezas, porque hoje o momentoé outro, dominado por grande exalte.ção civica. Uns resistiram heroicamente a tudo isso, e outros não o fizeram porque não puderam.
Tenho presente um episodio, que me permito referir
para amenizar a aridez dessas considerações. Lembro-me dehaver encontrado nesta cidade um politico, brilhante profissional em seu Estado. Perguntei-lhe o que fazia. Disseme que era Deputado Federal. Fiquei surpreendido. "Como?'
Deputado Federal? Pois o senhor que iniciou a sua vida pública com um arranco formidavel, com um impeto, num episOIHo memoravel que assinalou sua forte personalidade, está
agórn de:-;percebido T,ll. Camara'? nem eu sabia que lá estava!"
Respondeu-me: "Meu amigo, si V. imaginasse o que ha de'
heroico nesta minha rcsistencia passiva, nest.a. minha inercia,
neste meu ocultamento, que é tudo quanto posso fazer contra os erros que se esl.ilo cometendo ... "
E' um episodio, e como esse houve muitos. Nada ho., pois,.
de pessoal no que digo. A qualidade dos homens influe necessariamente. Tivemos presidentes da Republica, de fortissima
personalidade, de grande energia, de qualidades excepcionais,.
que, muitas vezes, se tornaram por isso mesmo, inconvenientes naquele alto cargo. Sabemos de habeas-corpus para fins
identicos, que, concedido numa presidencia foi acatado inteira e lealmente pelo Chefe do Poder E:lI:ecutivo Federal e:
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concedido noutra presidencia, foi desacatado, desvirtuado,
anula:do praticamente.
O SR. 'AGAMENON DE MAGALHÃES - É erro do regime.
O SRl LEVI CARNEIRO - Por outro lado, nós vimos
quanto a 'cultura póde valer a um Presidente. Foi assim
quando o Sr. Epilacio Pessõa teve o grande heroismo de resistir á premente sugestão de Ruy Barbosa, com toda a sua
alta autoddade doutrinaria, no sentido de fazer a intervenção na Baía, a pretexto de garantir- a expressão da vontade
popular, manifestada na revoita ali deflagrada.
AD:'imeira causa, portanto, foi a qualidade dos homens.
Mas houve outras. Tal, por exemplo, "a fraude eleitoral, agravada pela i subordinação do Congresso. Tambem a frande do
federalismo, determinada em parte pelas leis que o Congresso votava, cada vez mais investindo o Govêrno de maior
fôrça, de maior autoridade, de maior atuação. Ainda a amplitude dos poderes de nomeação, promoção. e demissão de
funcionários, que o Congresso deu ao Presidente.
O SR.!ARRUDA FALCÃO - Isso é dos homens ou do regime?
O SRl LEVI CARNEIRO - O Supremo Tribunal Federal
procurou refrear o arbítrio do Poder Executivo. Criou a doutrina juridica da estabilidade dos funcionarios. Nunca, no
enlanto, o Congresso votou o estatuto dos funcionarias públicos. i
Ao contrario, elaborou leis dando ao Presidente da Republica faculdade para fazer tvdas as nomeações.
O SaJ CUNHA MELLO - O Supremo Tribunal até retrogradou, dando á clausula de "emquanto bem servir" interpretac:ão diversa da que adotára anteriormente. Com a nova
jurisprudencia, tal clausula tornou-se. uma ficcão, uma utopia. Bons serviços, agora, são aqueles que a propria autoridade nomeante considera como tais. Deste modo, o Poder
Judiciario concorreu para o arbítrio do Executivo nessa materia.
a SR. LEvt CARNEIRO - V. Ex. tem alguma razão,
mas isso. foi devido, em parte, ás proprias leis que o Congresso fazia, leis que atribuiam amplitude cada vez maior á
autoridade do Presidente da Republica, em suas relações com
os demais poderes.
a sRl .-\LCANTARA MACHADO - Atribuiu-se ao Presidente
da Republica até a nomeação de ",erventes.
osa. LEvt CARNEIRO - Efetivamente. Tudo sem
nenhum criterio, sem definição do merecimento, sem garantia
da idoneidade necessaria. ~ada fez o Congresso, ao contrario
do que se deu com o Congresso Americano, para refrear a
autoridade dos Presidentes da Rcpublica nessa materia.
a SR. CUNHA MELLO - A clausula emquanto bem servir
deveria ser uma uarantia de vitaliciedf1de, como é na America do Norte. Aliás, a prcsumçüo é de que a estabilidade do
funcionário reside na sua propria conduta, decorre dos seus
bons serviço:.. O Congresso faz a lei, cuja interpretação é
dada pelo Supremo Tribunal. A meu ver, este é que ultimamente retrogradou, acabando com aquela segurança.
O sR.. LEVt CARNEIRO - Estou de acõrdo com V. Ex.,
quando considero que o Supremo 'l'ribunal retrogradou, em
certos casos, em relação a certos funcionários, como os coletores fed,erais.
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Outra causa da hipertrofia do Legislativo foi o abuso do
estado de sitio, que o CongI"esso sempre consentiu, nunca procurando examinar os atos do Presidente, assim como jámais
se interessou em tomar contas ao Presidente da Republica,
cumprindo um dos seus mais elementares deveres. Daí tambem áS fitcÍlidades e abusos no meneio dos dinheiros públicos.
Finalmente, entrosados estes casos todos de subordinação
do Legislativo ao Presidente da Republica, e aos peor-es caprichos do eleitorado, é essa propria subordinação uma outra
causa da expensão avassaladora do Executivo.
Meu nobre amigo•. o eminente representante do Estado
po Rio, Sr. .Fabio Sodré, procurou defender aquf, contra a
minha acusação, a obra do Poder Legislativo.
Poderialêr numerosos depoimentos que me apl)iariam,
,mas quís trazer apenas um, que a S. Ex., como a mim, é
particularmente querido - o do saudoso educador e notavel parlamentar, professor Azevedo Sodré, que disse estas
palavras causticantes (lê):
"(> Congresso Nacional tem abdicado das suas melhores atribuições e quasi que s6 legisla sóbre assuntos de interesse pessoal. Todos os anos a cauda do orçamento se enche de autorizações ao Governo para regular questões da mais transcendente importancia
social, para reformar importantes serviços públicos.
Até os impostos novos, as novas taxações que tanto
afétam ao contribuinte, de quem somos aqui manda1ar-ios, são á última hora, incluidos na lei da receita,
sem que préviamente se tenha aberto um largo debate
sôbre a materia, sem que se procure esclarecê-la, precisá-la e discrimná-Ia em uma lei permanente".
"Esta sub::;erviencia ao Poder Executivo, esta servidão rotineira e muda, que tanto me revolta, constitue nas democracias sistema patognomonico de doença
grave" •

o SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - V. Ex., com a sua alta
sensibilidade de critico ...
O SR. LEVt CARNEIRO - De critico, não; de observador.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - '" ha ãe convir que,
com a organização presidencialista, do barro humano nunca
sairá um homem que não exerça o poder com as garras de
leão.
O SR. LEvt CARNEIRO - Chegarei lá.
O Congresso começou abdicando em 1892, logo após a reivindicac.:iío de novembro, aprovando a moção que investia na
Presidcncia da Republica o marechal Floriano. Foi assim
que o Congresso começou, e s(win o judicinrio que, meses depois, reagiria contra Uil demasias 00 poder, julgando procedente a ação que Ruy Barbosa inlentara.
O SR.AGAl\{ENON DE MAGALHÃES - O melhor é confessar
que todos os poderes erraram.
O SR.LEVt CARNEIRO - Uuns erraram mais, outros
menos. Tenho em mãos as provas de que menos errou o Poder Judicilirio. E' o que me interessa acentuar. Desejo saber
o que se vai fazer de melhor em relação ao Poder Judiciario,
do que :fez a Constituição de 91. Não vejo em que vamos
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inovar consideravelmente vantajosamente a organização do
Poder Judiciário. Só temos que o melhorar em um ponto
principal: nas garantias da magistratura estadual. Ainda
l1esse ponto, porém, foi o Supremo Tribunal quem iniciou
a obra verdadeIra, porque concedeu, desde logo, por interpretação ampliativa, as garantias da vitaliciedade, da inamovibilidade, da irredutibilidade dos vencimentos, aos magistrados dos tribunaes e juizos locais.
O Congresso Nacional manteve sempre a mesma submissão, quér deante do estado de sitio, quér nos pedidos de
informações desatendidos, quér sob o véto parcial.
V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que na ultima reforma
constitucional se introduziu o véto parcial, que, ém toda a
parte, é considerado uma diminuição do Poder Legislativo. Entre nós, chegou-se, depois, a aplicar o véto par.cial, não só a dispositivos isolados, mas até em relação á
imporLancia das verbas orçamentárias.
O SR.. AGAMENON DE MAGALHÃES - Isso é fruto do presidencialismo.
O SR. LEVt CARNEIRO - E o Congresso Nacional
.não teve animo, siquér, de se pronunciar sôbre esses vétos.
O Congresso Nacional não teve animo de rejeitar, nem o
·desassombro de aprovar, proclamando que essa éra a ver-dadeira doutrina constitucional, e que o Presidente da República podia, não s6 cancelar dispositivos de lei, mas reduzir, por exemplo, para dez contos, uma verba que o Congresso fixasse em cem contos.
O maior dos escandaios, porém, o escandalo dos escandalos, o escandalo que foi uma das causas da Revolução,
era a desenvoltura do Congresso no reconhecimento do
Presidente da República.
Todos sabiamos - todos os que vivemos os dias dllS
campanhas de Ruy Bal'tosa, de Nilo Peçanha e mesmo do
:Sr. Getulio Vargas - todos sabiamos que o reconhecimento do President'3 da República estava préviamente feito,
fosse qual fosse o resultado das urnas, pelo manifesto em
.que os congressistas lançavam a candidatura das suas simpat!as.
O SR.. AGAME:'oION DE MAGALHÃES - Porque os Presidentes da República faziam os governadores e estes elegiam
.os deputados.
O SR. LEVí CARNEIRO - A prova de que assim era,
,e do ensinamento que colbemos em tudo isso - está em
.que ninguem pensa em aumentar as atribt;lições do Po.àer Legislativo. Já se lhe tirou O reconbecImento de po-<leres e cl'eio que não há emenda alguma ao projéto de
,ConsÚtuição que mande restituir ao Congresso Nacional a
prerrogativa de fazer o reconhecimento de poderes.
O SR.. AGAMENON DE MAGALHÃES - Aliás, essa é uma
,tendencia universal.
O SR. LEvt CARNEI1l0 - No entanto, em relação ao
.Judiciário, já lhe deu a Revolução a mais relevante das
Ilrerrogativas, que é o reconhecimento de poderes do Con.gresso. E há de lhe pel'!Ditir a inteira salvagu~rda dos d!reitos individuais, amplIando o campo de acao do JUdl-ciário.
.
Surgiu, porém, entre nós, a miragem do parlamentarismo. E' uma velha idéia, que reaparece de tempos a
tempos, sem maiores consequencias.
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Nãq me animo a repetir, em respeito ao ilustr'3 Deputado, nobremente apaixonado, idealística'mente apaixonadÓ' .",
por essa idéia, não me animo a repetir a obs~l"Vação do eminente Sr. Plínio Barreto, há poucos dias, quando nos precatava contra sedução que herdamos dos primeiros habi-·
tantes do Brasil: a sedw;ão das missangas estrangeiras.
Entre nós, realmente, a idéia do parlamentarismo an-·
dára prégada por Medeiros e Albuquerque, por Silvio Roméro ...
O SR. Jos~ SA - Praticada no segundo império.
O SR. LEVt CARNEIRO - .,. e combatida por outros~randes pensadores brasileiros. Ainda, ultimamente, um
insigne historiador - Sr. José Maria dos Santos - escreveu uma notavel história política do Brasil, versando sO-,
bre este leit motive: a excelencia e o éxito do regime parlamentar.
O SR. AGAMENO:-W DE MAGALHÃES - V. Ex., portanto, nãoprecisa ir buscar missangas do outro lado do AUantico ...
O SR. JOSÉ" SA - O nóbre orador está fazendo a crítica
mais cruel do regimen presidencial, crítica que aliás, está
na conciencia do Brasil inteiro. Há, porém, uma conciencia maior do que a dos oradores que já se pronunciaram.
nesta Casa contra os abusos e crimes do Poder, ne regimen passado: é a conciencia do Brasil, a opinião nacional.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - V. Ex. está sepultando com punhos de renda a Constituição de 91.
UM SEl"HOR DEPUTADO - Os postulados da Revolução,
segundo proclamou o Sr. Assis Brasil, eram - representação e Justiça. (.4.partes.)
O SR. LEVt CARNEIRO - Não há, para mim, doutrinariamente, autoridade que mais venére nesta Casa, que a..
do Sr. Assis Brasil. S. Ex., entretanto, em documento de sua.
lavra, fixou bem o alcance dessas palavras, dizendo que se·
reclamava representação verdadeira e justiça independente., Guardo na memória essa expressão, porque tenho e..
fortuna de ser leitor assiduo do Sr. Assis Brasil.
O SR. Joslt S.\. - O que está no sentimento de todos é
que a Justiça, no Brasil, falhou. V. Ex poderá render homenagem ao magistrado que soube elevar-se, conservando-se integro, no ambiênte de corrupção e de compressão do regime passado. No sentido geral, porém, a justiça, nesse re-·
gime, foi uma justiça deprimida, aviltada.
O SR. LEVt CARNEIRO - Foi éla, entretanto, que fe~
a verdade eleitoral. (Trocam-se vários apartes.)
O Sr. Presidente (Fazendo sÓar os tímpanos) ..:..- Atenção. Peço aos Srs. Deputado auxiliem a Mêsa a manter-a órdem nos trabalhos.

O SR. LEVt CARNEIRO - Dizia eu, Sr. Presidente,_
que a sedução do parlamentarismo ressurgiu entre n6s. E:
ainda ag6ra o ilustre Sr. José Augusto acaba de enrique-,
cer a bibliografia nacional com um valioso volume de defêsa déssa idéia, ao mesmo tempo que o nosso eminentecoléga, Sr. Pedro Vergára, e notavel jurisconsulto destar.
Capital, Sr. Moitinho D6ria, em dois outros livros, não menos valiósos, fazem o libélo contra o parlamentarismo.
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Não quéro relembrar aqui todos os episódios dêsse velho e infindav~l debate. Desejo,' porém, recordar sucinta-mente a nossa própria experiencia. Diz-se que tívêmos ()
parlamentarismo. O principe d. Luiz de Bragança - e
não me apadrinho com melhor autoridade que o próprio
néto do monarca - o principe a. Luiz de Bragança chegou a escrever que no Brasil o delicado jógO da balança
política funcionára com precisão tal, como s6 na Inglaterra. Ele próprio, entretanto, n6bre e alto espirito de brasileiro, reconheceu, na mesma página em que escreveu
essa bélissima fráse, que dêsde 1853 começou o enfraquecimenf,o progressivo dos partidos, e, de 1870 em diante, a
decadencia rápida das instituições parlamentares.
Esse, o depoimento do néto do monarca!
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Dêsde a Grécia, que se
decanta a corrupção das assembléias políticas.
O SR. LEVt CARNEIRO - Isso me dispensa de recordar,
por exemplo, o que disse Ruy Barbosa, em 86: que nós não tínhamos partidos, nem regime parlamentar, repetindo, aliás,
a observação de José Bonifacio; isso me desobriga de renoval"
a demonstração, feita por Aurelino Leal, de que não tínhamos
parlamentarismo, pOI·que nunca tivemos os seus dois requisitos preliminares - as eleições verdadeiras e os partidos organizados.
O SR. ALOisIO Fn_Ho - V. Ex. traz a opinião de Ruy
Barbosa, ao tempo do Império. Seria muito interessante saber como ele pensava, já na República.
O SR. LEVl CARNEIRO - Não invoquei uma opinião
doutrinária de Ruy Barbosa, e, sim, trouxe o seu depoimento
sObre uma situação de fáto. Comecei por dizer - e o nóbre
coléga teria ouvido, si me houvesse honrado com sau atenção
- que não desejava revíver aqui o debate doutrinário, que
é longo, infindavel. Quis, apenas, recordar a situ9.ção de
fáto, com dois depoimentos - o do néto do monarca e o
ele José Bonifácio, endossado pelo conselheiro Ruy Barbosa.
Reconheço 'lue, doutrinariamente, o parlamentarismo é
um sistêma muito adiantado.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - O defeito está na educação do povo.
O SR. LEVl CARNEIRO - O sistêma é admiravel, é sedutor. Mas o próprio Duguit, por exemplo, declára que poucos países terão praticádo corretamente o regime parlamentar. Vou mostrar que, atualmente, nenhum dêles ú pratica,
nenhum o póde praticar.
O SR. AG....MENON DE MAGALHÃES - Praticam o parlamentarismo com as ditaduras.
O SR. LEVt CARNEIRO - Sim, porque é mais facHo O
presidencialismo é uma didatura atenuada, legalizada, democratizada.
O Sa. ALCANTARA MACHADO - E' a f6rma cesariana da
democracia.
O SR. LEVt CARNEIRO - Duguit reconhece que o regime parlamentar é de dificili~a execucão, ~orque exige de
todos os cidadãos, dêsde os maIS altos aos maIS obs.curos, um
senso político esclarecido e um profundo sentimento d()
dever.
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Lapradelle considéra que não há parlamentarismo sem
"Uma fórte organização de partidos. E os nóbres colégas sa'bem, melhor que eu, que nesse sentido inumeros são os testemunhos. E' universal a doutrina" uniforme o depoimento
das mais altas autoridades do Direito Público.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - O argumento é falho.
A França e a Inglaterra estão demonstrando o contrário
O SR. LEVt CARNEIRO - Na Inglaterra já não há par'Iamentarismo.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Isso é que é mis.sanga ...
O SR. LEVt CARNEIRO - Temos aqui, na expressão
do brilhante partidário do parlamentarismo, Sr. José Au.gusto, uma democracia incipiente. Estou de acOrdo com o
adjetivo, ainda que em dúvida sObre o substantivo. Pois vamos, nessa democracia incipiente, tentar esse requinte de
,perfeição e sabedoria política, que é o parlamentarismo?
O SR. AGAMJ!:NON DE MAGALHÃES - Porque I) parlamentarismo é instrumento de educação democratica.
O SR. LEvt CARNEIRO - O ilustre coléga por Pernambuco, Sr. Agamenon Magalhães, cujo nome declino com
viva simpatia, pela sua brilhante agilidade intelectual, por
sua vivacidade e inteligencia, censurou-me por me haver
adstrito á apreciação dos siutõmas, abstraindo das causas.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Ai é que dt:!sejava ver
o senso crítico de S. Ex.
O SR. LEVt CARNEIRO - V. Ex. vai ver para o que
ele dá. Não dará para muito ...
O nobre colega teve, aliás, a nímia bondade de esclarecer-nos que a causa ú~ica dêsse descalabro era o sistema
da separação absoluta dos poderes adotado na Constituição
.de Filadélfia.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Apoiado.
O SR. LEvt CARNEIRO - Ahi se formou o sistema, e
ahi o princípio da separação dos poderes faliu totalmente .disse S. Ex.
A seguir, o ilustre colega, Sr. Agamemnon Magalhães,
anunciou que mostraria com os autores mais modernos que,
.nos Estados Unidos, se vem processando largo esforço de
~oordenação entre os poderes Legislativo e Executivo.
O SR. AGA~1ENON DE MAGALH.4.ES - Até a presença do
Ministro já é lembrada no Parlamento.
O SR. LEVt CARNEIRO - Citou S. Ex. Nicholas Murray Butler e Jamp,s Beck. São dois autor es modernos.
'S. Ex. admirou-se de não ter eu citado Nicholas Murray
,Butler, na conferência publicada pelo "Jornal do Comércio".
Não aludi a muitos autores. Citei poucos.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - São atuais.
O SR. LEvt CARNEIRO - De fato, essa conferência é
recente, de meados do ano. Mas a verdade é esta: a questão da separação dos poderes eu me reservo para discutí-Ia
com o meu nobre colega. em nosso recem-n~scido e ainda
.mal vívido, creio eu, Instituto de Direito Público, de que
somos associados. E' assunto interessante, mas que talvez
escape um pouco á feição política desta Assembléia. Eu a
-debatf, certa vez, num Congre:.so Juridico que houve aqui.
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na secção de Direito Constitucional, presidida pelo senhor'
Carlos Maximiliano.
Lembro-me bem de que Carvalho Mendonça, o bom e
sábio Carvalho de Mendonça, ao terminar minha dissertação, disse-me com aquele mais bondoso e malicioso dos seus
sorrisos: "Você explicou bem o mistério da Santíssima.
Trindade" .
Não sabia então que Duguit fizera essa mesma comparação. O tema da separação de poderes, tem dado lugar a
ondas e ondas de tinta, a volumes e volumes e a páginas e·
páinas de revistas. Desde aquelas obras clássicas de Fuzier
Herman e de Saint Girons, até, ainda ultimamente um publicista francês Artur, que na "Revue du Droia Publique"
fez longo estudo sôbre essa teoria, ao mesmo tempo que na.
"Polilical Science Quaterly", Gooch fazia outro longo exame
da doutrina francesa da separação dos pooercs.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - V. E. está voando ..•
Não fuja do mistério da Santíssima Trindade.
O SR. LEVl CARNEIRO - Não posso deixar de voar.
Vou considerar os autores que o nobre colega. citou. O mistério fica para o Inst,ituto de Direito Público, onde vamos
discuti-lo. Agora, queria considerar, antes de tudo, os dois
depoimento que o nobre deputado por Pernambuco aqui invocou. James Beck não e autor novo, nem o livro citado é recente; são conferencias proferidas em Londres, em 1922, 11ortanto, ha 11 anos. Nêsse livro, logo a seguir ao trecho que o
eminente deputado por Pernambuco aqui :-i t ol1, escre.. e'.l ele
(lê): "este sistema - o sistema. de "cheks anã balances"foi em parte devido á fé confiante dos creadol'es da Constituicihl, lIa doutrina de Montesql1~p.n .:h divisã.:, tios poderes
.~rn t.ré,. departamentos independenl./;,s ~ Exp.cutivo, Lc?;.çi;;la( ivo
e .1uchciário. Mas, a experÍl'ncia n~l}st:oll quão difícil f: al)licar essa doutrina na sua rigidez literal."
Nunca houve aliás ap~icação absoluta da separação de
Poderes nos Estados Unidos. Nunca houve.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - E' a base do sistema.
Não ha presidencialismo sem essa separação. E' o que é
clássico.
O SR. LEVf CARNEIRO - O próprio autor citado pelo
nobre deputado por Pernambuco, no trecho imediatamente
após áqucle que S. Ex. leu, diz o que acabo de ler, e repito:
"cste sistema foi, em parte, devido á confiança que os fundadores da Conslilnição tinham na doutrina da divisão" vejam bem, não diz scparação, que é outra questão. E
acrescenta:
"A prática mostrou quão difícil é aplicar essa doutrina na sua rigidez litcral".
A scguir, refere Beck que o Presidente Harding, que,
aliás, foi quem prefaciou o seu livro, estava f:tzendo um
esforço para que se realizasse a presença dos Ministros no·
Congresso. (Muito bem.)

Na conferência publicada pelo "Jornal do Comércio",.
e que o meu distinto COlega, Sr. Agu.rn~nmrltl Magalhãl'~, citou
o.esta tribuna, também ahi o próprio Butler diz que (lê):
"si esse importantissimo projeto fosse aprovado, teria po~'
efeito dar-nos algumas das vantagens do govêrno de gabinete
ministerial, tal como na Inglaterra, na França e outros paí-·
ses, sem alterar nem modificar em coisa alguma a noss~
forma nacional de govêrno".
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o SR. AGAME!'<Or; DE MAGALHÃES - Ora, mooifica':a.
O SR. LEVf CARNEIRO - V. Ex. está se sobrepondo
;ã autoridade que invocou. Estou mostrando que o autor
invocado por V. Ex. considera este alvitre como não tendo
influência alguma no regime, e V. Ex. pretende agora cor,rigil-o ...
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Perdão. Como não tem
influência no regime, quando ele mesmo afirma que reali.zaria o govêrno de gabinete? Não queira o nobre orador
interpret.ar frases isoladas. Precisemos o pensamento. que
-é muito claro.
O SR. LEVf CARNEIRO - Não estou interpretando
frases isoladas, e proponho-me a discutir a fundo, oportnnamente, esta questão.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - V. Ex. está discutindo
brilhantemente. (Muito bem.)
O SR. LEVí CARNEIRO - Por agora quero dizer ape.nas, para mostrar o que significa o alvitre da presença dos
Ministros no Congresso, que, nos Estados Unidos, 6 projeto
velho, de cêrca de 70 anos, prestigiado talvez por três presidentes da República. Garfield, Taft e Harding, talvez
mesmo pelo próprio Wilson, projeto que, no entanto, nunca
se converteu em lei, porque nem se trata de emenda da
-Constituição, mas de proposta de lei ordinária, que, ainda
assim. não logrou, até agora, ser aprovada pelo Congresso.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Não passou devido ao
fetichismo pelo sistema.
O 8R. LEVt CARNEIRO - A verdade é que alguns es·critorcs francêscs imaginaram que a Constituição americana
fosse penetrada dêsse espirito da separação de poderes.
Lambert escreveu, por exemplo, que, na Constituição dos
Estados Unidos, foi desenvolvido o dogma de Montesquieu,
.até as últimas consequências.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Foi o dogma de Mon·tesquieu que inspirou o sistema presidencialista.
O 8R. LEVt CARNEIRO - São autores francêses, que
não conhecem bem a doutrina americana.
Boutmy tambem escreveu que a Constituição americana
.está penetrada da superstição da separação de poderes.
Façamos, entretanto, a investigação direta, na própria
.fonte americana.
.
Antes de tudo, a primeira ponderação que ocorre é que
·as americanos, espiritos eminentemente práticos, que na
molQ'ágem da Constituiçã(). federal, revelaram exatamente
~grande tino político, prático, creador, não se deixariam embevecer por essa doutrina abstrata de l\1ontesquieu, que o
pr6prio Montesquieu emitira com reservas a propósito da
·..constituição inglêsa.
Qual, entretanto, a verdade hist6rica? Que foi que consagrou o princípio da divisão dos poderes? Porque êsse
'princípio se tornou fundamental na organização da política
:americana?
Foi como f6rmula de transação. Quem o mostra é Luiz
..Jrlein, em sua interessantissima obra "La teoria dei tre potteri". Foi uma fórmula de transação entre federalistas e
~anti-federalistas, porque, quando os anti-federalistas não admitiam que o Poder Federal se investisse de prerrogativas
,demasiado sufocadoras das atividades estaduais, ocorreu
...essa fórmula: dividir a autoridade federal, fragmentá-la,
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para não ficar enfeixada nas mãos de um só homem como
era o governador colonial, mas nas de três autoridade~ diferentes.
Foi por essa razão histórica, somente, que ficou con.sagra~o o pri~cípio da divisão de poderes da Constituição
amerIcana. Nuo se lhe deu, porém, aplicação absoluta .
. Ma uma. monographla, uma tese de doutoramento, de
Erhck, espeCialmente sóbre essa matéria: "A doutrina da
separação de pol1eres na Convenção Federal de 1787"
- em que ~ assunU> é versado exaustivamente, e deinonst~ado. á sacldeade o que acabo de expor. Vários convenCIOnaIS americanos chegaram a recusar sua assinatura á
Convencão final, por considerarem que a Constituição adotada estabelecia a acumulação de poderes, a confusão de
poderes, a mistura de poderes. Achavam que não havia divisão. E, então, a verdade, atestam-na os publicistas de
maior renome, como Collins Maxey, em sua obra -Problems
of GovernmenL", em que diz (te):
KO S constituintes americanos nem tentaram introduzir o princípio da separação dc poderes na sua
pureza lógic:a; apenas quiseram distribuir o poder de
governo entre tres órguos separado:;, de modo a dUI'
a cada um as funções que lhes pareciam melhor aparelhadas a deseIUpenhuI' e ao mesmo tempo evitar
que qualquer dêles dominasse os outros."
Willoughby, tulvez o mais abundante publicista americano contempol'uneo, e um dos mais notáveiS, em sua grande
obra de Dit'elto t.;onsLituciollul, em três volumes, publicada
ha três anos, afirma que "em princípio, Lanto quanto permitirem as eXigências da administração eficiente", - a isso,
dIrei eu, ali, se subordinam todos os dogmas e teorias "as exigênCias da admmi:;tl'açào eficiente, o exercício dos
poderes Legislativo, EXel\ulivo e Judiciário, deve ser investido em órgãos separados e independentes do govêrno". A
separação t.le POdCI'CS, nos Estados Unidos, nem é aliás principio constitucional da União. Os Estados fedcrados não
estão obrigados a respeitar a divisão dos poderes, como
princípio constitucional.
Beard, para não citar ainda outros autores, em "Amcricarl Government and Polilics", de 1930, escreveu (te):
"Os autores da Constituição comprehenderam que
a separação de pode-res sÓ era possivel em these."
A melhor das autoridades, porém, autoridade contemporanea da Constituição, o orientador da Convenção - é
l\1adison que, no 1"ederalista, teve que defender a Constituição da acusação de haver acumulado os poderes. A1'i.rmou
que a Constituição inglesa não estabelecera a separacão inteira, e Montesquieu apenas condenara que a totalidade de
um dos poderes coubesse a quem tinha a totalidade dos outros poderes,
James Pollock, em sua obra, "Readings in American
Governme-nt", de HJ27, conclue a análise dêsse problema,
dizendo que "a teoria da separação dos poderes deve scr
entendida limitadamente".
Por consequência, nunca foi absoluta, nem no espirito,
nem na letra da Constituição Americana, a separação dos
poderes.
O SR, AGAMENON DE MAGALH_~ES - É absoluta no t.exto.
A prática demonstrou que essa separação estanque não era
possível. Houve a invasão de atribuições de poderes. Lá
nos Estados Unidos, a hipertrofia é do Poder Legislativo, e,
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aqui, é do Executivo. E a prova de que a base do regime'
é essa. é que. da própria organização dos poderes, surgiu
essa forma de Poder Judiciário, controlador dos demais.
O SR. LEVl CARNEIRO - Peço licença ao nobre Deputaao para. entre o seu depoimento altamente valioso e um
dos maiores interpretes da Constituição americana, preferir'
Madison. (Muito bem).
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Não invoco argumento·
de autoridades. Estudo, como eles estudaram. Não precisamos da opinião de A., B. ou C., para concluirmos pela
organização desse ou daquele regime, quando dispomos domesmo subsídio, das mesmas fontes em que esses autores se
firmam.
O SR. LEVí CARNEIRO - Peço vénia para recordar .••
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - V. Ex., em livro notá-'
vel - "O Judiciarismo e o Federalismo" - estudando a organiz:lção do P~der .Judiciário. mostra como os três poderes se entrosam em órbitas definidas, independentes, havendo. apenas, em princípio, uma harmonia que, de fato,.
não existe.
O SR. LEVí CARNEIRO - O que estou dizendo é exatamente isso.
O SR. AGAME:-i'ON DE MAGALHÃES - Os doutrinadores americanos procuram se defender da crítica francêsa, e mostram
que não fizeram a separação absoluta de poderes; mas a
separação é a base do sistema. Vou demonstrá-lo. Peco a
palavra, Sr. Presidente!
O SR. LEV! CARNEIRO - Estou impondo a mim mesmo
um sacrifício maior do que o que estou impondo á Assembléia. Não sou, porém•...
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - V. Ex. está discutindo'
eom rara f)lev:lcüo e. cana vez, é maior a minha simpatia intelectual por V. Ex.
O SR. LEY! CARNEIRO - Obrigado por essa simpatia,
que ref.l'ibúo. Devo dizer ao meu disf.inf.o colcB'a: não me estou acobertando sob autoridades, mas obtendo informações.
O SR. ACAMENON DE MAGALHÃES - Mesmo porque V. Ex.
não precisa.
O SR. LEvt CARNEIRO - .,. porque, nesta materia,
não é possivel, hoje, opinar sem conhecimento das autoridades e dos fatos. (Apoiados.)
O Sn. AGAMENQN DE MAGALHÃES - Para o estudo do presidencialismo, basta conhecer o "Federalista", da Hantiltun.
O SR. LEVí CARNRIRO - Procurei trazer a esta Assembléia um depoimento vivo, contemporaneo, uma impressão
atual, e não subjetiva, minha, tanto mais quanto o nobre
Deputado por Pernambuco me havia acusado exatamente de
subjétivismo e de visão particularista.
Quando eu opinava, o nobre Deputado me acusava de me
estar deixando levar pelo meu vinculo profissional, pelas
minhas conveniencias, pelas minhas paixões. E, quando trago as maiores autoridades doutrinarias, os depoimentos de
contemporaneos, o testem:.mho da vida politica actual, S. Ex.
se insurge contra essas autoridades. Não sei como argumentar.
00 SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - V. Ex. é um formosointelectualista •
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o SR. LEVt CARNEmO - O nobre Deputado por Pernambuco sabe que o perigo das criticas desse genero é que
geralmente quem as recebe não resiste á tentação de voltalas contra quem as lançou. Sinto-me, em verdade, obrigado
a dizer que o nobre Deputado é que é intelectualista, enamorado da sua construção intelectual, seduzido por ela.
O SR. AOA:\lE:-;O:-< DE MAGALHÃES - Sou objetivista: examino os falos.
O SR. LEVl CARNEIRO - A doutrina da separação
dos poderes nunca dominou absolutamente na organização constitucional americana, não empolgou o espirito
dos convencionais de Filadelfia e diminuiu e tem diminuido sempre, e cada vez mais, chegando, não á supremacia
do Legislativo, que o nobre Deputado por Pernambuco imagina, mas á mais forte, veemente e incontrastavel supremacia do Executivo.
O SR. AGAME:-<O:-< DE MAGALHÃES - Agora.
O SR. LEVt CARNEIRO --.; Ha muilo tempo.
O SR. AGA:\tE:'l'O:-< MAGALHÃES - V. Ex. está fazendo uma
crflica da organização americana. V. Ex. nega que a hipertrofia se exerceu por muito tempo do lado do Poder Legislativo? V. Ex. nega a ascendencia do Senado Americano?
O SR. LEVt CARNEIRO - Esse é o episodio com a Liga
das Nações.
O SR. AGAME:-;ON DE MAGALHÃES - Agora é que V. Ex.
traz a ascendencia do Poder Executivo com RooseveIt e os
fatos, atualmente, estão sujeitos ao império do fator econômico.
O SR. LEVt CARNEIRO - Si o nobre Deputado por Pernambuco consentisse que eu continuasse, diria que esta ascendencia do Senado só surgiu, para os publicistas europeus,
diante do drama da Sociedade das Nações, em que Wilson viu
sossobrarem os seus esforços, ante a resistencia do Senado
Americano. Mas, a verdade, sabida e apregoada por todos os
publicistas americanos, é que a expanssão dominadora do
Executivo começou com Johnson, continuou com todos os
seus sucessires: Mc Kinley, Cleveland, o primeiro Roosevelt,
Wilson, e a<lingiu ao apogeu no momento atual.
O SR. AOAMENON DE MAGALH.~ES - Um fato recente Dl).
conferencia munáial de Londres: o representante dos Estados
Unidos chegou a Londres com um pensamento. O Senado
Americano se manifestou em sentido contrário e ele mudou,
determinando o fracasso da Conferencia Economica, da mesma fórma que \Vilson teve que mudar, ocasionando o fracasso
do Tratado de Versailles.
O SR. LEVt CARNEIRO - Não tenho remedio sinfio
abrigar-me ás minhas autoridades.
Mac Bain, num livro interessantíssimo, "Thoe Living Contitution", mostrando como esse principio da separação de poderes é inexistente na America, chegou a esta proposição caracteristica: a primeir~ função do Presidente americano é
eminenf.emente legislativa. Porque a influencia que os chefes do Governo daquele país, inclusive o mesmo \Vilson, tiveram sobre o Parlamento, foi mais acentuada no proprio
dominio da legislação.
Essa aproximação dos poderes, entretanto, não significa,
de moao algum, - acentúam os publicistas americanos, a começar por Ogg e Ray - uma evolução no sentido do parlaVOLC~IE
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plentarismo.. Ho)e, mais gue. nu~c.a.' a e~eolha dos ministr~s
:;e faz, pelo PresIdente da Republlca, no cIrculo dos seus amI150s pessoais, f6ra de qualquer preocupação política TJartidaria e sem atender a quaisquer injuncões dos interesses dessa
~esma política.
.
Aliás, Sr. Presidente, a expressão culminante é de verdadeira confusão de poderes. Nos Estados unidos, já se veri:rica, até, verdadeira confusão de poderes. O nobre Deputado
por Pernambuco, que citou o interessantissimo livro de James Beck, de 1922, si tivesse citado a conferencia que o mesmo autor proferill em junho deste ano, sôbre a Constituição
Americana ...
O SR. AG,\'-1EXO," DE MAG-\LUÃES - Não eitci porque não a
conhecia. Espero que Y. Ex. me proporcione o prazer intelectual de conhece-la.
O SR. I.EVI CARNEIRO - ... teria mostrado a esta
Casa que o que se passa nos Estados Cnidos, presentemente,
é alguma coisa de muito mais grave, de sentido inteiramente
diverso daquele flue S. Ex. estava definindo.
O que se dá nos Estados Unidos, não de agora, mas de
ba anos, é a verdadeira confusão dos poderes.
.
O SR. AGA.'\IENON DE MAGALHÃES - Logo que Y. Ex. está
de acôrdo comigo em afirmar que aquela separaçüo dos poderes não existe.
O SR. LEVI CAR:\'EIRO - Nunca afirmei que exisLis5e
separação absoluta.
~
O que se verifica na nacilo americana, de mais caracteristico, de mais pccuJiar a um governo dcmocrntlco, é o governo pelas comis:,ões - a Federal Power Comi8sion. a Federal lnterstate Comeree Comission, a Federal Trade Coinission - todas acumulando poderes das tre8 entegoria5.

o Sr. Presidente - Está n findar a hora do expediente.
O nobre Deputado poderá continuar as suas considerac;ões
após a ordem do dia, em explicação pessoal.
O SR. LEVI CARNEIRO - Peco, nesse caso, a V. Ex.,
Sr. Presidente, que me conceda a pala'Ta para explicação
pessoal. (Muito bem; muito bem.)

o Sr. Presidente - Vou dar a palavra, para explicação
pessoal, ao Sr. Deputado Leví Carneiro, afim de que conclúa
o seu discurso.
Tem a palavra o SI'. Leví Carneiro.
~ Sr. Leví Carneiro (Para explicação pessoal) Sr.
PreSIdente, dizia eu que a feicão mais caráteristica do govêrno americano, no momento, é a. formacão das comissões,
em que se confundem e acumulam funções de três naturêsas
- executiva, legislativa e judiciaria.
As comissões, a que me referi ha pouco, e outras similares, exercem, simullanea e cumulativamente, funcões que,
p!>r seu caráter estrito, deveriam competir, num regime de
rIgorosa separacão de poderes, unica, privativamente a um
dos três poderes constitucionais.
James Beck, na conferência de junho deste ano; a que
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Iíle reportei, refere, precisamente - aliás com alarma, e Vendo nisso séria ameaça ao regime constitucional americano que nos Estados Unidos fixa-se um objetívo, organiza-se uma
comissão e atl'ibui-se-lhe a prerrogativa de estabelecer regras,
de aplicá-las e de decidir sôbre as controversias, acrescentando que a Suprema Côrle tem considerado as decisões de
tais comissões, em matéria de fálo, conclusivas e in~usceti
veis de qualquer contestação mesmo judiciaria.
Esse movimento, em que o princípio da separação de
poderes fica de todo subvertido, completamente excluido,
àãta já de bastantes anos e tem tido o apoio da Suprema Côrte americana. A legislação do presidente Roosevelt - legislação que tenho aqui compendiada num largo volume em que
se encontram a lei fundamental, os regulamentos, decisões
interpretativas e os códigos de 125 indústrias - é justamente
no sentido da aplicação desses mesmos principios no estado
de emergência em que agóra se encontra a República americana.
O SR. AGAME~ON DE ~AGALHÃES - t possivel, dentro da
organização presidencialista americana, essa delega~ão de
funções?
.
O SR. LEVt CARNEIRO - t perfeitamente possivel. E
no tocante á N.R.A., já se encontra. nesse mesmo volume,
á decisão de um juís da Suprema Córte de Columbia, reconhecendo constitucional a legislação.
O SR. AaAMENoN DE MAGALHÃES - Então, o rl?gimc subverter-se.
O SR. LEVt CARNEIRO - Eu proprio tive ocasião de
citar aqui um longo estudo, publicado no "'Georgetown Law
Journal", em que se defende a constitucionalidade de semelhante regime, aliás como regime de emergência, porque t0das essas leis encerram clausula expressa limitando lõua vigência ao prazo má.."'timo de dois anos.
O interessante, porém, é que Osse mesmo' fáto da confusão de poderes, da sobrelevancia da autoridade administrativa, investida de funções legislativas e judiciarins, ou
quasi legislátivas e quasi iudiciarias - movimento que tem
levado a considerar que já agóra a maior necessidade é a
da democratização da administração - êsse mesmo fáto se
.
éncontra, tambem, na Inglaterra.
O SR. AG.\MENON DE MAGALHÃES - Lá ha o decreto-lei,
que.é COTI::õtitucionaI. Ali, o Poder Executivo é uma delegação
do Congresso. Deutro da f6rma rigida do regime americano,
entretanto, não sei coroo V . Ex. sustenta que é constitucional a delegação de poderes, a outorga, pelo Congresso, de
funções suas ao Executivo. Pergunto a V. Ex. si, dentro das
linha:s clássicas, inflexiveis,dO' regimen americano, é possivel sustentar essa constitucionalidade.
O SR. LEVt CARNEIRO - O que disse hoje, como o fiz
da ol1f.ra vez que ocupei a tribuna, foi que todas as constituições, mesmo as de tipo rigido, se transformam e evolúem
necessariamente, de acOrdo com o momento histórico em que
se aplicam.
A transformação verincada na orgamzaçáo conl>titucional americana é paraléla á operada na inglêsa: e os princípios do parlamentarismo e do presidencialismo, princípios
teóricos que, praticamente, sofreram muitas adaptacõe'S e modificações, levaram as duas nacões a situação aproximada..
mente igual, neste particular.

-

468-

o SR. AGAME:'i'ON DE MAGALlIÃES-Logo, estou com a
razão, quando sou objetivisLa e cito fatos.
O SR. LEVt CARNEIRO - Tambem cito fatos.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - V. Ex. cita fatos que
eu já citei, mostrando a corrupção do regime.
O SR. LEVI CARNEIRO - Na Inglaterra, o proprio
Chie! Justice, Lord Hewart, publicou, ultimamente, notavel
livro sob o título: "O novo despotismo", no qual mostra o ascendente que a administração, a burocracia está a assumir,
anulando as funções execulivas, as funções legislativas, as
funções judiciar!as, absorvendo-as, aplicando discricionãriamente as proprias resoluções, as proprias decisões, regulamentando as atividades individuais, subvertendo as liberdades individuais e restringindo a proteção e a garantia iudiciaria.
Na uRevue Politique et Parlamentaire", de agosto do eorrente ano, um escritor francês, Felippe Dérville, apreciou a
situação, evidenciando que o Poder Jndiciário inglês está cedendo lugar á administração incontrastavel, sem qualquer
restrição, sem garantia dos direitos individuais. De tal sorte
. - esta, a conclusão a que quero chegar - ha no momento
uma necessidade, que sentimos: o que mais precisamos assegurar é exatamente, a eficiencia e a amplitude da apreciaC;ão judiciária, que, nos dois paises de regime diametralmente
oposto, no texto de suas organizações constitucionais, ou na
tradição de sua prática constitucional - na Inglaterra e nos
Estados Unidos, no presidencialismo, como no parlamentarismo - está sendo, inteiramente anulada e subvertida; o
QU6 preci&1lmos é assegurar a proteção judiciaria, eficiente.
E ainda aqui voltamos á relevancia do judiciarismo, maximé
num pafs como o nosso, onde o individuo, tímido, desamparado, não se anima a reclamar e a efetivar seus direitos.
O SR.. OmLOS BRAGA - Isso é que é básico no sistema
presidencialista.
O SR. AGA.~ENoN DE MAGALHÃES - É creacão de. sistema.
a unica, aliás, que ha de sobreviver, porque até as nações
européias a estão copiando.
O SR. LEvt CARNEIRO - Formúlo esta questão: haverá ainda parlamentarismo, com exito e eficiencia,em alguma nacão da Europa'?
O Sa. AGAl\fENON DE MAGALlIÃES - Ha, na Inglaterra e
na França.
O SR. LEVt CARNEIRO - Não ha.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Como não 'l!
- O SR. LEVf CARNEIRO - Vou mostrar qual é a situação do parlamentarismo, na Inglaterra
O SR. ODILON BRAGA - Está caminhando para 11. democracia diréta.
O SR. LEVt CA!RNEIRO -(Mac Bain. fazendo o contrasto
<lntre o parlamentarismo c o presidencialismo, mostra que.
exatamente, a Inglaterra é pequeno. ~ compacta, e os Estados
Unidos, grandes e diversos, tal como o Brasil, de modo que
a aplicação do regime parlamentar, no circulo restríto da
COrte de Londres, em que toda a política imperial se concentra, sem difusão pelas provincias, ou pelos domínios, se pode
realizar com mais eficiencia e realidade que numpafs onde
não ocorre a mesma situação especialíssima. .
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R a verdade é que, na Inglaterra, desapareceu o parlamentarismo.
Já vimos que a primeira condição do parlamnetarismo
é a eigência. de dois' partidos bem organizados. Na Inglaterra há muito tempo não há mais dois partidos: existem
três, e divididos em vários grupos.
Tive a fortuna de ouvir o notavel discurso que o eminente ministro britanico, Sir John Simon, proferiu nesta Capital, por ocasião de sua recente visita. Nesse discurso, depois de citar os versos do poéta inglês, segundo o qual, na
Inglaterra, toda a gente nascia conserva.lor ou liberal, observou o eminente diplomata que hoje não é mais assim,
e não é mais assim, porque todo o mundo compreendeu que
a cooperação é melhor método de tratar questões polític:ls
práticas que a política dos partidos. Tal o depoimento que
ouvi do próprio Sir John Simon, com a alta autoridade que,
por certo, o nobre Deputado por Pernambuco lhe não recusará.
Mac Bain e Rogers, em seu livro sÔbre as novas Constituições européas, formularam a proposição de que a Inglaterro adotou, em parte, a separacão dos poderes.
Veja o digno Deputado por Pernambúco como, emquanto
nos Estados Unidos a separação de poderes, aceita, abrandada e mitigada, pelos convencionais de Filadelfia, foi, pouco
e pouco, se atenuando c anulando, para chegar a uma verdadeira acumulação de poderes, na Inglaterra, ao contrário,
ressurge vitoriosa e, atualmente, o primeiro ministro parece
o presidente americano. E os citados autores assinalam, entre as causas da mudança dessa situação, a diminuição da fé
no parlamentarismo.
Um professor da Universidade de Londres, Robson, na
"Revue de sciences politiques", de julho do corrente ano,
aponta as delegações legislativas aos departamentos executivos, as tarifas entregueI> ciiscricionariamente ao PodeI' Executivo, o abandono do principio da solidariedade ministet'ial,
a atitude dos ministros votando contra as medidas do govêrno
e fazendo campanha eleitoral uns contra os outros, os chefes
de todos os grandes partidos proclamando que o Parlamento
está inferior á sua grande missão constitucional, a crescente
incapacidade da Cnmara dos Comuns - como outros tantos
sintômas da decadência do regime parlamentarista na Inglaterra.
Muir, antor de - How Britain is governed - refere-se
á rigidês cada vez maior da organização partidária e á formação da ditadura de gabinête.
Essa é a situação na Inglaterra. Não há organização
partidária, não há coesão ministerial, não há responsabilidade
:de gabinête; {) gabinêle governa em minoria, governa ditatorialmente, .governa discricionariamente. O primeiro mjnistro é como o presidente americano. Está a Inglaterra em
.pleno regime prel:'idencial.
.
E na Alemanha'? Na Alemanha, iniciou-se o regime pnl'lamentar á sombra...
•
O Sa. AGAl\[ENON DE MAGALHÃES - Na Inglaterra, há a
Corõn, há o poder moderador, quando nos Estados Unidos o
poder exocutivo é de origem popular, e não hereditario.
O SR. LEVl CARNEIRO - Nilo é o rei, é o cheCe do
gabinêlc.
O SR. AOAMENON DE MAGALHÃES - :eB corÔa.
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O SR. LEVí CARNEIRO - Nã"o é o rei quem se compara
,
ao presidente americano; é o chefe do gabinête~
r
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - A chefia do gabinê.te
'é uma delegação do Poder Executivo. Daí, a sua fôrça.
,
O SR. LEVt CARl'"EIRO - Dizia eu, Sr. Presidente.
que, na Alemanha, SP. iniciou o regime parlamentar á sombra
da Const.it.uição de Weimar.
.
O SR. AGA."\!ENO.s DE MAGALHÃES - Com ta ':; sofismas,
nem Sócrat.es poderia discutir com V. Ex.
O SR. LEvt CARNEIRO - Teria medo de discutir com
Sócrates, não pela sua dialética, mas porque não discuto com
almas do out.ro mundo .•. (Riso).
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Como V. Ex. está ressuscitando Sócrates ...
O SR. LEVl CARNEIRO - Estou falando com fatos contemporaneos.
O SR. AGAl\tENON DE MAGALHÃES - Armando sofismas.
O SR. LEvt CARNEIRO - ... mostrando a situação
at.ual da Inglaterra. Perguntei onde existe o parlamentarismo
no mundo de hoje, e o Deputado por Pernambuco, Sr. Agamenon Magalhães, respondeu-me que na Inglaterra. Mostro
que ali não há parlamentarismo, porque o chefe do gabinête
tem a mesma situação do Presilente americano, e então rlizme o honrado represent.ante pernambucano que estou argu'mentando como nem Sócrates poderia discutir comigo.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - V. Ex. nega o princípio, a existência do parlamentarismo, e daí a consequência de sua doutrina.
O SR. LEvt CARNEIRO - Ha Alemanha, o Presidente do
Conselho, em março deste ano, assumiu poderes maiores que
os do Kaiser, assim anulando os do Parlamento em matéria
orçamentária. até em matéria constitucional, e todos os poderes locais.
Ê certo que a Constituição de Weimar dá ao Reichstag
o poder de revogar o ato governamental praticado nessas
condições, e bouvl'.l um exemplo em julho de 1930: expedida
a ordenança imperial, o Reichstag pediu a revogação, que foi
.atendida. A seguir foi dissolvido, constituido novo Reichstag,
e esse novo Reichstag, a primeira causa que fez foi aprovar
a ordenança. Eis o regime parlamentarista em função.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - ~sse é o regime em
que há consulta aos eleitores.
O SR. LEVr CARNEIRO - Na França são sem conta
os depoimentos dos mais notaveis publicistas e estadistas,
mostrando o descalabro do regime parlamentar. Quero citar
apenas um dos mais eminentes homens de Estado contemporaneos, o Sr. André Tardieu. Tardieu disse que a hipertrof~a insuportavel do Legislativo sôbre o Executivo, a submis:'"
,sao total do Legislativo ás exigências das oligarquias eleitorais tolhia os interêsses gerais numa rêde de interêsses
particulares, creando tal situação, que o único poder real
é o relator do orçamento na Camara. Mostrou, então, que, enquanto pelo Ministério do Trabalho, no período de sete anos,
passaram 11 ministros, houve um s6 relator na Camara, que
é O verdadeiro dono absolut.o da situação. Assim se sacrificam aos interesses mais baixos do eleitorado, todos os interesses da França.
.
.
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O SR. A.G..u.1:ENON DE MAGALHÃES - Sei que 'rardieu· é
um grande rebeladc. Não o aceito, por que é a'ltoritál'io~
I
O SR. l1EVt CARNEIRO - Sabe o nobre Deputado por
.Pernambuco I que, ainda agora, o chefe actual do Conselho
·Francês, pa~a obter um voto de confiança da Camara, teve
'necessidade de dizer que, si a Camara lho negasse, o govêr:p.o
iria buscar solução "além do Parlamento" ...
Na Itali~ se disse que não era mais possivel manter o
trafego das !estradas de ferro, porque, em virtude dos interesses dos Deputados, eram os trens obrigados a parar de
cinco em cineo minutos nas porteiras de suas residências, e
o govêrno não tinha meios de se livrar dessa impertinência.
O SR. A~A.-..tENON DE MAGALHÃES - V. Ex. está argumentando com a corruptéla do regime e, não, com o regime
em si.
I
O SR. @DlLON BRAGA - O nobre Deputado por Pernambuco deve demonstrar o seu aparte.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Irei á tribuna para
tal fim.
:
O SR. LEVI CARNEIRO - Notavel escritora americana
Agnes Morley, num livro em que analisou todas as novas
Constituições européias, examinou a prática do regime parlamentar nos vários países e mostrou, um por um, o que êle
tem sido; como esse regime parlamentarista tem fracassado
em quasi to'dos êles, constituindo verdadeira burla, verdadeira irrisão. I
Não posso tentar siquer repetir aqui esses episódios;
que toda a i Assembléia conhece, mas desejaria acentuar alguns traços! mais caracteristicos desse movimento.
A situação apresenta-se desse modo: em quasi todos
os países de regime parlamentarista é o partido em minoria que se torna arbitro da situação. Tantos são os partidos, tão fragmentados são eles, e de tal modo se apresentam, que são chamados "poeira de partidos". E' um pequeno parado, em minoria, que se torna arbitro da situação,
de sorte que tudo dele depende.
SR. !AGAMENON DE MAGALHÃES.- E' o equilíbrio de
oplOlOes. i
O SR.I LEvt CARNEIRO - Assim era na Al~manha·,
onde o Pantido do Centro dominava.
Não representa, é certo, a vontade do povo, sinão uma
minoria ocasional; mas essa minoria, conforme a situação
momentanea, decide da vitória.
Ainda (mais: a posição individual de cada Ministro se
fortalece e, daí, a disputa das pastas, a distribuição pelo
critério dei preferências, noticiadas, a todo momento, aqui
mesmo, através das seccões telegráficas dos jornais. Sabemos
que na organização de 'cada ministério o problema é aquinhoar bem: os diversos grupos, cuja composição parlamen':'
tal' possa garantir a vida do gabinete .
.o SR. !AGAMENON DE MAGALHÃES ~ Aliás, foi também o
problema do Brasil.
O SR.I LEVt CARNEIRO - Os ministros têm de dar,
simultaneamente, satisfações ao Parlamento e aos grupos
que representam.
O SR.!AGAMENON DE MAGALHÃES - Ninguem luta scnllo
pelo poder; o mais é hipocrisia. A verdade eleitoral e poli..
tica é esta!: ós partidos se batem pelos ministérios. No Bra-
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sil, como não ha partidos, o que existe é a competição
pessoal.
O SR. LEVt CARNEIRO - Os ministros procuram conseguir não só o apoio do Parlamento, mas, também, o dos
vários grupos, e justificar perante o seu grupo as combinações, as transigências, as acomodações feitas com os outros grupos. Ao mesmo tempo, são escolhidos pelo partido
e não pelo chefe do Govêrno. De tudo isso resulta - em
toda parte tem resultado, em todos os países de regime parlamentarista - a continuidad& das crises, as delongas das
recomposições ministeriais, consumindo extensos mêses, e,
por consequência, a esterilidade da administração pública.
Aí resurge aquele problema da relevancia da administração, que ainda ha pouco focalizava. Na Alemanha, o
govêrno não teria sossobrado completamente, sacrificado
pelas convulsões parlamentares, porque o alto funcionalismo
alemão, constituido de grandes figuras, tradicionais figuras,
poude manter a continuidade da vida do país. Si assim não
:fosse, teria a convulsão parlamentar d~sorganizado toda a
vida da Nação ••
O SR. AG..utENO~ DE MAGALHÃES - Essa ClJntinuidaue
pode ser assegurada pelo estatuto dos funccionários públicos.
O SR. LEvt CARNEIRO - Tal é a situação que, neste
ano, ao se abrirem os trabalhos do Parlamento Francês, o
décano Broussot, acentuou, em sua oração inaugural, as deficiências da organização constitucional, endossando as críticas severas que contra ela formulou o próprio
vice-presidente do Senado, Ordinaire, em um livro que teve
a honra de ser prefaciado pelo ex-presidente, Sr. Gastão
Doumergue, e recomendando, entre outras reformas, a que
arrancaria ao Congresso a iniciativa das despêsas e a verificação de seus próprios poderes. Eis, em poucas palavras,
o que é o parlamentarismo na França.
O SR. ARRUDA FALc.~o - V. Ex. está dissertando brilh'antissimamente sôbre a teoria e a experiência alheias.
Agora, desejariamos ouvir V. Ex. apreciar a experiência
nacional, para justificar a continuação do estado de coisas
anterior.
O SR. LEVt CARNEIRO - Já disse o bastante. Si o
nobre Deputado por Pernambuco me tivesse dado a honra
de sua atenção, teria visto que, si não consegui satisfazer'
aos seus desejos, pelo menos pús, antecipadamente, nessa
realização, um grande esforço, que agora vejo malogrado.
O SR. ARRUDA FALcÁo - V. Ex. justificou a ação da
magistratura com o que, em grande parte, estou de acôrdo,
mas, não, o mecanismo da administração brasileira, de que
foi fruto, como V. Ex. assinalou, a deturpaçiio do Congresso.
Os meios de corrigir os males V. Ex. não os indicou.
Aguardo-os.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - Como não? Explanou
longamente o assunto.
O SR. LEVí CARNEIRO - Acentuei as causas de que
resultou, a. meu ver, a hipertrofia do Poder Executivo, e
mostrei, do mesmo passo, que nunca tivemos, e muito menOll poderomos ter agora, partidos regularmente organizados.
ElJta d condiclio primordial do parlamentarismo.
.
O SR. ARRUDA FALCÃo - Por quo não podemos ter partidos? lJorque 011 ,overnadores de Estado os absorvem.
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,
10 SR. LEVt CARNEIRO ~ Não os podemos ter- pelo
mesma razão - e este é outro tema que reservo ·para, o '
'nosso futuro Instituto de Direito Público - porque já não
os podem ter países cc,mo, por exemplo, a Inglaterra, de
partidos tradicionalmente organizados, que se esboroaram:
llorque tamanha é a multiplicidade das questões contemporaneas, e tão complexos são os problemas SOCillis e políticos
que se apresentam, que não é possível reunir uniformemente, em torno de uma série de princípios e de temas,
,um grupo numeroso de homens.
Mas, Sr. Presidente, não desejo estender ainda mais as
minhas considerações já tão exageradamente alongadas
(~o

apoiados).

O SR. ODILON BRAGA - V. Ex: está sendo ouvido com
'muito prazer.
·
O SR. LEVt CARNEIRO - Desejo terminar, acentuando
.que, nas próprias constituições modernas, se encontra um
sint6ma do' fracasso do par-lamentarismo nos esfôrços desesperados, feitos pela adoção de formulas que lhe atenuem a
aplicação. (Apoiados).
O SR. ODILO;S BRAGA - E que, na verdade, négam os
seus principios básicos.
O SR. LEvt CARNEIRO - Todas as constituições de
após-guerra estão cheias déssas formulas, algumas das
quais foram trazidas para o nosso ante-projéto. Procurase fixar o prazo das interpelacões, condicionar o número de
interpelações, exigir o apóio de certo número de deputados,
.estabelecer a responsabilidade individual dos ministros ...
·
O SR. ALCANTARA MACHADO - Assegurar a existência
do ministério durante certo tempo.
O SR. LEVt CAR.~EIRO - A colégiaiidade restrIta,
triumfante em 'Veimar, que deu lugar á famosa discussão
entre Preusse e Delbruck, todos esses alvitres, todos esse~
artifícios em que Mirkine Gueztzevich vê a racionalização
do parlamentarismo, evidenciam a transformação do regime
.parlamentar, que o eminente professor de Palermo, Ambrosini, definio, caract.erizando-a pela adopção do principio da
responsabilidade do Chefe do Estado, que é princípio do regime presidencial, e que as constituições parlamentaristas
estão consagrando.
O próprio Miorkine Gueztzevich, que louva essas formulas,
ireoonhece que o parlamentarismo pressupõe uma "opinião
pública evolutiva". Sem isso, a luta dos princípios degenera
na competição pessoal. Reconhece, tambem, que as vantagens do presidencialismo p6dem subsistir, contanto que hája
no parlamento maioria dedicada ao seu ministério e capaz
de realizar seu programa legislativo.
·
A verdade é que a adoção do parlamentarismo nas constituições de após-guerra e o seu fracasso estrondoso em
quasi todas élas, déram lugar á reação anti-democrática que
se verificou no mundo inteiro. (Muito bem). A erronea
identificação da democracía com o parlamentarismo ••.
O SR. CUNHA VASCONCELLOS - E' um fáto.
O SR. JOSÉ SÁ - E' a diversidade dos fatOres que V. Ex.
·estava invocando há pouco.
.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - O orador continún n
:fugir ás causas. A causa é econômica.
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o SR. LE';! CARNEIRO - A identificação do parlamentarismo com a democracfa fez que, fracassando o regime parlamentarista em todos esses países, 'se imaginasse
que o que tinha fracassado éra a democracia. Não foi essa
a verdade, por felicidade nossa.
O SR. AGAME:"oN DE MAGALHÃES - Quando fracassar o
parlamentarismo, a democracia terá fracassado.
O SR. LEV! CARNEIRO - Inculca-se o parlamentarismo até como salvador para as crises economicas, e, no
entanto, o que se verifica é que todos os países, de regime
parlamentarista, na constancia das crises, a primeira coisa
que fazem é subverter o regime, porque com ele não há salvac;ão possivel.
O SR. AGAME:\oN DE MAGALHÃES - Ao confrát'io, o regime tem válvulas, recursos para todas as situaçõe:;.
O SR. LEVt CARNEIRO - Um regime que restringe a
escôlha dos homens e a subordina aos caprichos e conveniencias dos grupos parlamentares, de formação eventual e,
por vezes, espúria,..•
O Sa. AG.-\.'IENON DE MAGALHÃES - Os grupos são parcelas da opinião. Entre os caprichos dos grupos c os pessoais, fico com os dos grupos.
O SR. LEvt CARNEIRO - ... um regime que priva a
consagração da atividade tios homens de Estado, á relevan"cia dos problemas da administração e da política nacionais,
arrastando-os á esterilidade, e, por vezes, aos vexames das
competições parlamentares, é regime incompatível como
mom~nf.o atual, em que todos os cidadãos começam por 3xigir dos Govêrnos o máximo de eficiência, a mais absoluta.
a mais completa e integro! dedicação aos interesses nacionais.
O SR. OOILON BRAGA - ~sse máximo de eficiência só
póde ser assegurado pelo máximo de constancia de Govêrno.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - O orador dá licença
para mais um aparte?
O SR. LEVt CARNEIRO - O nobre Deputado por Pernambuco poderia permitir-me que concluisse. S. E."'t. está
fazendo discurso a latere do meu.
,O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Com grande animação.
O SR. LEVt CARNEIRO - A verdade é que uma autoridade insuspeita, Lawrence Lowell, no Instituto Internacional
de Direito Público, apontando os defeitos do regime presi'dencial, reconhecia-lhe tambem certa elasticidade e, nos seus
órgãos, capacidade de se adaptarem ás necessidades. O certo
é que o regime prp.sidencial não facilita a ditadura; desvia-a,
democratiza-a, disciplina-a, constitúe o mínimo despótico,
inevitavel nos govêrnos eficientes, nêste momento de emergência que o mundo atravessa.
Si creássemos, aqui,
regime parlamentarista, iriamos
provocar, inevitavelmente, uma reação despótica, tal quJLl
ocorreu em vários outros países da Europa, vítimas dessa
mesma itusfio.
Desde a primeIra hora, dlslIe que o meu empenho, o
meu desejo, era que realizemos obro. adaptavel ao nosso momento histórico.
"
Foi um grande homem de Estado - Polnearé - quem
disse que a mais lamentavel chiméra dos homens é penla;'
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rem que podem lançar 'nas constituições políticas a perfci<:ão, que não têm dentro de si mesmos.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Poincaré é um dos
maiores parlamentaristas do mundo.
O SR. LEVl CARl\'EIRO - Não queiramos, Sr. Presidente, realízar um idéal inatingivel; façamos a obra que as
circumstancias do nosso momento permitem. Essa obra há
de fundar-se na Constituição de 91, que está integrada na
realidade brasileira, e sôbre ella alicerçaremos um monumento condigno dos nossos esforços e das esperan..:a..-.; que em
nós deposita o povo brasileiro. (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é cumprimentado.)

Está finda hora do Expediente.
Passa-se á Ordem do dia.
ORDEM DO DIA
Durante o discurso do Sr. Leví Carneiro, o
Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Pacheco de
Oliveira, 10 Vice-Presidente.

5

o Sr. Presidente - Tem a palavr-a, para explicação pessoal, o SI'. Agamenon de Magalhães.
O Sr. Agamenon de Magalhães (Para explicaJ;ti.o pessoal)
- Sr. Presidente, bendigo os fados, a inspiração que me fez
suscitar nesta Assembléia, a tese parlamentarista. Não fosse
a semeadura desta idéia e não terianlos assistido á investida
cultural do nobre Deputado Sr. Leví Carneiro.
S. Ex. é um intelectualista, tem a emoção das doutl'inas,rumando-as no sentido de uma cultura preexistente.
O SR. ODrLoN BRAGA - Entretanto, trouxe !lO conhecimento da Assembléia, fatos recentíssimos.
OSR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Só explico. Senhor
Presidente, que uma inteligência tão exuberante e uma cultura tão viva; só explico, Sr. Presidente, a oração que
acaba de proferir S. Ex., por um fenômeno de "persistência.
de cultura".
O Sn.. ODILON BRAGA - Mas êsse é o fenômeno que explica melhormente a atitude de V. Ex.
OSR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Realmente. senhor
Presidente, -em todos os tempos, em todas as civilizações, sempre surgiram contra os parlamentos invectivas iguais ás do
nobre orador que me precedeu na. tribuna. Não preciso recorrer ao chorrilho de autores que S. Ex., com grande garbo, desfiouna sua oraçã'O. Basta abriu o livro clássico de James
Bryce - "As Democracias Modernas" - e lá encontraremos
enfileirados, arrumados, todos os argumentos contra os excessos dos parlamentos.
E é Bryce, Sr. Presidente. quem, estudando as causas
das corrupções parlamentares, procura enumerá-las, citando:
primeiro, a. clientéla eleitoral; segundo, a enxundia (lO verhalísmo; terceiro, a decomposição dos partidos. ,E é Brice,
Sr. Presidente, que após longa peregrinação pelas democra-
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.cias do mundo, termina a jornada, afirmando a sua crença nas
deIllOC<raóas. O que observaJIn05, realmente, na evolução política c social do Mundo. é que os homens educados numa
cultura não estão inclinados a ver acima dela. Daí perderem
o sentido das causas, do mundo novo que vai surgindo.
O SR. ODILON BRAGA - Entretanto, exatamente Bryce
deixa de se referir á experiência britanica," porque consideraYa êle - homem probo que era - que não tinha em si as
condições necessárias de imparcialidade para julgar os fenOmenos políticos de seu país.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Mas estudou as
democracias francesa, espanhola. alemã; estudou todas as democracias da Europa, que se formaram e cresceram, sob o.
sfgno do parlamentarismo.
Desde a GZ'écia, Sr. Presidente, que se articulam contra
as assembléias políticas esses mesmos defeitos, essas mesmas
críticas.
O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. não confunda govêrno
de parlamento ~om parlamentarismo.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Mas as críticas
incidem sôbre a organização dos parlamentos; .••
O SR. ODILON BRAGA - O que caracteriza o parlamentarismo é a subordinação do Poder Executivo ao Legislativo.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - ... daí dizer,
desta tribuna, Sr. Presidente, que, dada a feição intelectualista do Sr. LeYí Carneiro, nem Socrates pqderia discutir com
S. E:xl., porque a base era o sofisma, e só com sofisma se poderia destruir sua argumentação.
Pergunto á Assembléia se os escritores citados p(:lo nobre colega, todos eles americanos, que defendem a doutrina
americana contra a crítica dos tratadistas franceses; pergunto a V. Ex., Sr. Presidente, se essa crítica parcial, oposta á
.européia, não tem a eiva de suspeição?
O SR. ODILON BRAGA - Mas a européia, tazr.bém o tem,
pela me5ma razão.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Não há um es.critor europeu, a não ser Tocqueville. maravilhado com a
democl'acia americana e com o seu sistema, que, em tratando
da organização presidencialista, não a invective.
Vou len1brar o mais citado dêles,-O que está na Oràem
do dia, Rans Kelsen, que chega a dizer que o presidencialismo é uma ironia da história. Já mostrei, daqui, como surgiu
essa organização presiden~ial. Não vou repeti-lo, porque é
cartilha do direito público. Ela nasceu da necessidade de
unidade do Poder Executivo, da necessidade lie um govêrno
'forte que assegurasse á Federação, que resolvesse os proble'mas econômicos atuantes na formação da grande Nação
yankee. Não quero rememorar a discussão de Filadelfia,
-muito mais interessante para a compreensão do sist.ema do
que as opiniões invocadas com tanto luxo de cultura e academicismo.
O SR. MORAES ANDRADE - Permita o nobre orador um
aparte. Porque é que V. Ex., então, objetivamente, não es~uda os fenômenos da vida parlamentar do nosso Império, que
nos levam exatanlente a conclusões contrárias ás do ilustre
colega? V. Ex., que é objetivo, porque objetivamente não
estuda o assunto?
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O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES -

Parti da rrlUca

:w regimo presidencialista, mostrando que OM CaLn:-, no nrnMI1,
nos Estados Unidos, em todas as nacões amerlcnnm', numa ...

evidência alarmante, demonstravam, lnlll1'1iC!nl(lmemtl', que
esse regime cão era instrumento de govêrno dllmocrdtlco.
O SR.. ODILON BRAGA - V. Ex. !'lIa conlrn f50 anos de
estabilidade do governo presidencialista.
O SR.. MORAES ~-\."'DR.ADE - PerfeilamenLo.
O SR. AG..UIENO~ DE ::\IAGALHÃES - Na ,\m~rica do
Norte - e V. E.(., que conhece aquela organlzacüo, há de
confessá-lo, com a sua sinceridade intelectual, com IL sua
probidade de cl'ítica - êsse regime agoniza sob o pulso reformador de RooseveU.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Eu me permito lembrar ao
orador que André Felipe, da Universidade do L)'on, CHtudando o regime presidencialista nos Estadofl Unido", chegou
á conclusão de que êle era a mais terrivel ditadura do capitalismo que já houve no mundo. A sua preslfl10 nem o Poder
Judiciário escapou.
O SR. AGAMENON DE l\IAGALHÃES - Ma., Mr. Presidente, vim á tl'ibuna para destruir a argumenuu:l1u do nobre
Deputado, Sr. Leví Carneiro, no que tange á ""l)IU'II~lJo dOIl poderes. S. Ex., em vez de fazer' a. exegese do.. l'xl'()II con.'4titucionais, arrimOU-se 11a autoridade de tratadh&ta. americanos para afirmar á Assembléia que essa 861ulrDÇlJo ora teórica. Em três discursos que aqui proferi, nllo fiz scnão
provar que ela, realmente, era teórica. 011 (ato. n40 a demonstravam. As fronteiras dos podcres eram transpostas,
diariamente, pela. ação dos fatos.
• Quero agora, em vez de invocar a 0lllnlllo do autores
americanos, que se obstinam na defesa do prt.,.ldoncil1llsmo.
fazer a exegese do texto da lei escrita. E o que (!lIll\ escrito
na Constituição com todas as letras, é quo 011 trêll pederes
são independentes e harmônicos entre si. (Multo btJm.) Independentes - chamo a atenção da Allsembléla.
O SR. ODrLON BRAGA - A independência, aí, á ;arantia
de diferenciação.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Ou o~ têrn:os
perderam sua significação, ou os três poderes 1I11o Jndcpendentes.
O SR. MORAES ANDRADE - Independentes, sim. mas separados.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - O poder é um IlÓ, distribuído em tt'ês. Trata-se de uma distribuição de ordem
política e não de ol'dem jul'idica.
O SR. AG•.c\.MENON DE MAGALHÃES - Essa distribuicão
é feita em todas as organizações constitucionais. É um
princípio tão velho como Adão. Já Aristóteles dividia o poder em três partes: a deliberativa, que era a legislativa; a da
magistratura, a que chamava executiva, e a judiciária.
Montesquieu, ovelha Montesquieu, observando a organização
britanica, teve a ilusão - foi um· êrro de observação de que as três funeões eram absolutamen,te separadas, eram
independentes. No seu trabalho, concretIzou essa observacão. Mais tarde, quando Hamilton e Madison tivcl'arn de
fazer o seu apostolado em defesa da Constilulcil.o Americana, publicando artigos memoráveis enfeixados no "O Fe-
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deralista", foi ainda no velho Montesquieu que se abrigaram, para explicar ao mundo estarrecido como seria realizável essa separação. Eles se acastelavam nessa ficção, que
era a separação dos poderes.
Kego que tal separação exista. O que afirmo, os fatos
documentam, e os melhores tratadistas assinalam é que há
coordenacão de funções, e não separação.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - No sentido em que
V. Ex. emprega, não há, nunca houve, absolutamente, separação de poderes.
O ~R. AG.\l\1EXON DE MAGALHÃES - lruieperuiente,
porém, é o que está na Constituição.
O Srt. lfoRAP.S ANDRADE - Mas, independente. quer dizer que cada poder dentro de sua esfera, não sofre a W;ão
do outro.
.
O SR. AGAl\fENON DE MAGALHÃES - Se, independente,
quer dizer subordinação, a língua portuguêsa está também
em crisc ••••
O SR. l\fOMES ANDRADE - V. Ex., como c~nstituciona
lista culto, sabe, perfeitamente, que o significado da palavra independente é autônomo, dentro da esfera de sua ati:vidade. Tanto assim que muitos entendem que não se deveria dizer - independentes, mas, sim, inter-dependentes.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Independente e
inter-dependentes não têm a mesma significação. São têrmos, que se repelem:
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - V. Ex. sabe perfeitamente bem, que a distribuição das funções em direito público, não é senão a distribuição biologica da divisão do
trabalho.
O SR. AGA.\IENON DE MAGALHÃES - Essa divisão não
é possível no sentido ahstrato.
O SR. MORAES ANDRADE - Essa afirmação, meu nobre
coléga, carece de prova.
O SR.. AGAMENON DE MAGALH.:\.ES - O que quero, é
demonstrar á Assembléia que a separação existe no texto
da nossa Constituição, e é o cerne do sistema.
A prova irrecusável está no seguinte fato: os constituintes americanos adotando a separação, se encontraram
diante de um escolho. S~ êsses poderes eram independentes,
como poderiam exercer as suas funções sem atrito, nem colisões?
O SR. MORAES ANDRADE - Perdão. V. Ex. está. Clriticando coisa que não existe.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Como se exercerão sem atritos, sem abdicações, sem invasão de atribuições?
E então, surgiu a ascendência do ~oder Judiciário - criaCão eminentemente americana - que maravilhou o mundo.
Os poderes independentes atuariam dentro de órbita certa,
de limites pre-estabelecidos,. Quando um poder invadisse
as atribuições de outro poder, o Judiciário, por solicitacão
dos interessados, decretaria, a nulidade do ato infringente
das normas constitucionais.i
Eis a consequência da doutrina americana, o seu sistema de freios, resultante do princípio da separacão dos
poderes.
'

.
Desde que não ·havia um rei ou uma corôa, como na
Inglaterra, investiram os Constituintes de Filadélfia o Po<.ier Judiciário de funções políticas, controladoras dos demais
poderes.
A criação é americana, porque, nem no sistema inglês,
nem no francês, nem no alemão, dada a ascendência do Parlamento, o ~udiciário não podia decretar a inconstitucionalidade duma lei.
Eis aí, Sr. Presidente, porque, logo ao terminar o seu
discurso, o Sr. Deputado Leví Carneiro, que se deixou
arrastar, talvez, por formacão mental, pelo brilho, pelo fulgor das doutrinas sem estudá-las em conexacão com o sis,tema, afirmou que lá, os americanos, dizem que essa separação não existia. Tanto existia que ali é fundamental,
tanto existia, que na ausência do poder moderador era
necessário outorgar a um dos poderes, o Judiciário, a que
êles chamam a cúpola, o zimborio do edifício governamental, função para conhecer dos atos dos outros poderes,
quando êstes rompem as fronteiras constitucionais, que os
delimitam.
O SR. MORAES A.:.-.qORADE - E' por isso que se dizem ÍP..ter-dependentes.
O SR. AGA.MENON DE MAGALHÃES - V. Ex. não inverta o texto constitucional. A Constituição diz - são indeI>endentes.
.
O SR. JOSÉ SA - Não há nem essl't interdependência.
O SR. AGAMENON DE MAGALH.=iES - Porque o Poder
Judiciário é o controlador, é o poder que está acima de todos
05 poderes.
Foi dessa separação - é o que des.~jo revelar á Assembléia - dessa ficção teórica, que surgiu a idéia luminosa
que agora mesmo os povos do velho mundo, atropelados
pêla decomposição social, buscam fortalecer o Poder Judiciário, criando os tribunais de garantia constitucional.
O SR. MORAES A.:.-.qDRADE - E' a natural evolução do Poder Judiciário.
.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - l'a Espanha e em
'outros países a influência americana, no tocante á organizaçãc do Poder Judiciário, é evidente.
O SR. MORAIS ANDRADE - Ainda é elemento de racionalização do poder.
O SR AGAMENON DE MAGALHÃES - O velho Montés~uieu dizia: "Le pouvoir arrêt le pouvoir" o poder detem, contém o poder ..
·
E é aí que Hamilton, que foi contra essa organização,
que pugnou na Constituinte de Filadélfia pela adocão das
instituições britanicas, opinando por um poder moderador,
um governador vitalício, com direito de véto absoluto. é
aí que Hamilton encontrou argumentos impressionantes para
pefender a Constituição Americana.
·
Sr. Presidente, é no "Federalista" que temos de nos
abeberar; é ali que está o filiio, a riqueza do sistêma. Todos
ps escritores americanos ou europeus é nele que encontram
a doutrina e axegese do texto constitucional.
·
O próprio Deputado Sr. Leví Carneiro, citando vário~
deles, invocou os que l,'epetiam o depoimento de Madison.
,.. Para conhecer, portanto, a organização americana nas
suas fontes históricas, basta ler o "Federalista".
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O SR _ MORAES A......DRADE - E que é formado pelos dois
outros ...
O SR. AGAl\IE~ON DE MAGALHÃES - . '. é o Judiciário.
O SR. MORAES A.. . . DRADE - ... e dependendo, assim, dos
outros, para a sua constituição.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Não aceito o argumento de V. Ex., porque sabe muito bem o digno colega.
e mais do que eu, que os juízes, conquanto sejam nomeados
pelo Poder Executivo, desde a nomeação, são independentes.
O SR. MORAES ANDRADE - Perf(·itan\t'nl·~. Como indf>pendente é o Legislativo, quando- resolve dos motivos de
euas leis ••
O SR. ZOROASTRO GOL"VEIA - Essa função hipertrofiada.
do Judiciário, nos Estados Unidos, chegou a tal ponto, que
é considerado verdadeiro saboteador- da legislação ordinári::!., evitando até que ela entre em vigor.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Em resposta ainda a argumentos do nobre orador- que me precedeu, eu podia
fazer o paralelo entre o Poder Judiciário da Norle-America,
como êle se exerceu, e o Poder Judiciário brasileiro.
Poderia lembrar a figura de Marshall, interpretando
a Constituição no sentido da unidade nacional, no interesse
da União contra a Federação. Basta citar a sua atitude, na
interpretação dos textos constitucionaes, fortalecendo Lincolo, dando-lhe autoridade para a guerra de Secessão. Não
quero referir outros fatos. O que é indiscutivel, entretanto"
é que o Poder Judiciário no Brasil, nem sempre se compenetrou da alta finalidade consitucional ..•
O SR. JOSÉ SÁ - Muito bem. É verdade.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - ... decorrente do
sistema presidencialista. E do próprio discurso do Sr. Leví
Carneiro, aqui e aU, nós vemos êsse poder lutando, indeciso,
em face da magestade de suas funcões.
Foi assim quando Rui Barbosa procurou advertí-Io da
sua competência, impetrando habeas-corpus em favor do
Deputado Seabra e outros, deportados no e~tado de sitio de
Floriano. As portas se lhe fecharam.
Estou ainda de acõrdo em que o grande juiz que movimentou o tribunal, que lhe reintegrou em suas funções magestáticas, aquele que lhe imprimiu o verdadeiro sentido
do sistema presidencialista, foi Pedro Lessa. Af está a doutrina de habeas-corpus. É construção sua.
Não acuso os homens. Reconheço, com enorme alegria
cívica, que na magistratura brasileira há culminancias mo-'
rais que respeito e reverencio.
O SR. JOSÉ SÁ - A crítica é impessoal. Não devemos
ter pavor dos homens, das magestades, do Judiciário ou de
quem quer que seja.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Vi, Sr. Presidente,
magistrados, no fim da vida, pobres, habitando casas mo.
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de::;tas, desprovidas de móveis. Vi conciências que nunca s0'
poluiram na venalidade uu na transigência com o poder.
Há, Sr. Presidente, em todos os Estados, essas figuras
varonis, eugênicas, que encarnam a nobreza, os caracteres
da raça brasileira, afirmando a nossa capac~dade para a democracia, a culLura, a inteligência e as virtudes morais queelevam e afloram os brasileiros. (Muito bem.)
Não desejo, repilo, discutir os homens. O que quero>
assinalar é que o regime presidencialista não se adapta aO'
Brasil. Quarenta anos de experiências o comprovam, e, circunstancia curiosa, Lodos os oradores que têm investido contra a tese parlamentarista, Lodos êles, expressões culLurais
desta Assembléia, Odilon Braga, Leví Carneiro, Carlos Maximiliano, todos êles são acórdes em afirmar que o regime
foi deturpado, vilipendiado, corrompido. Então, Srs., se esteregime não foi siquer praticado, tal o divórcio entre o sistema e os homens, pergunto a esta Assembléia, porque neleinsistir?
O SR. MORAES Al"DRADE - NÃO fo! praticado da mesma.
maneira pela qual a crítica política do Império dizia que o
parlamentarismo não era aplicado. Falta de civilização. Falta de cultura civica.
O SR. AcúnClo TÔRRES - Não poderiamos estabelecer·
um regime que denominariamos brasileiro, de acôrdo com
as nossas necessidades ?
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - V. Ex. oportunamente virá definir êsse reg~me brasileiro e terá necessiriamente os meus aplausos, que sempre acompanham qualquer
colaboração sincera e inteligente.,
Agora, Sr. Presidente, demonstrado porque o cerne, a
base do sistema presidencialista é a separação dos poderes,
comprovada esta tese, vou revelar á Assembléia porque sou
parlamentarista.
Nessa inquietação em que se esvaem toda::; as energias
vitais do mundo, em que tudo se transforma e os falos se
sucedem num imprevisto cada vêz mais surpreendente, nós
vemos civilisações seculares ruírem, vemos o mundo clássico
abalado nas suas ameias. Verificamos o desespero rie todos
os espíritos, indecisos quanto ao caminho a seguir. E nós,
no Brasil, que devemos fazer?, nós que não atingimos aquela
situação, dolorosa, que vamos procurando, bem ou mal realizar a democracia?
Ainda precisamos de educação cívica, é verdade, mas
não nos esqueçamos que ã democracía é um instrumento de
educação política.
Se a base da democracia é o sufrágio, devemos difundir
a instrução, para que ele seja cada vez mais extensivo. :Mas,
estamos numa democracia e eu a aceito pergunto a Vossa
Ex., Sr. Presidente: qual o rumo que devemos seguir? Insistir no presidencialismo, forma autoritária ne govôrno, ou
tentar outros meios, buscar novas válvulas pelas quais a
opinião brasileira se exerça e apure o sentido democratico?
Entre êsse dilema, entre uma forma autoritaria de govêrno· .
e aquela que em todas as partes, com as suas corruptélas ou
sem elas, tem sido elemento propulsor daliberdade, da justiça e do progresso dos povos, entre duas formas, eu me
inclinei para o parlamentarismo.
,
O SIl. MORAES ANor,ADE - R' uma quústão de fú.
O SR. AGAMENON DE MAGALH.illS - Sei, Sr. Presidente, que encontro uma mentalidade formada contra o parlaVOLUME II
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mentarismo. No combate á monarquia, quer na propaganda republicana, quer na defesa da federação, o regime monarquico
era alvejado em todo o seu sistema.
O horror á Corôa, ao Poder Executivo, dinástico, vitalíciQ, formou, na conciência dos brasileiros, que surgia, enlevada ainda no romantismo do século XVIIl, uma repulsa
contra o anLigo regime. Essa repulsa existe em todas as
lran~f()rmações politicas.
Dai sõbre os escombros da monarquia, não se descobrir
elemento algum aproveitavel, e rumarmos para a Méca americana, que era a grande República, e dalí pela fatalidade continental, foram os brasileiros extrair toda a sapedoria para
a nossa construção política.
Não discuto si erramos, porque os povos vivem, na sua
evolução, atravéz, sempre, da experiência.
Não aceito essas teorías de crises do Parlamento e da
democracia, porque minha formação sociológica as repéle.
O que tenho aprendido no estudo e na observação dos
fenom~nos sociais é que a vida humana não pára. O fatôr
social-econõtrHco é dinamico, está em movimento constante.
Senhores, a História ainda é o melhor lívro.
l'i'esta época de inquietação, neste estado de incerteza,
muitas vezes tenho hesitado quanto aos nossos destinos; mas,
quando abro a História, quando examino a Civilização greco
l"omana, contemplo áquele mundo de harmonia e arte, que
desapareceu com a invasão bárbara; quando vejo, depois
dessa invasão, em que parecia tudo estaI' perdido, surgiu a
Idade Média - um lance nas tr'évas - dentro do qual o
murldo se recompoz; quando vejo, as sociedades nascerem, cresr;erem e perecerem, mas subsistindo. sempre, a humanidade,
subsistindo, sempre, a cultura, a intelígência, e aspiraçii.o de
íelicidarle; as catedrais da Idade Média, a luttl religiosa, a
('eação da burguezia destruindo os feudos, o nivélamento de
todas as classes; em toda parte, a revólta dos pobres contra
os ricos - conclúo que há uma ascenção, sempre um esforço maior. na estrada dos séculos.
O que há, Sr. Presidente, é que os sistemas sociais dependem da rlislribuição do poder econõmico. É a grande
verdade sociológica.
Quando as classes m6dias desaparecem, como desapareceram na Grecia e em Roma, as civilizações mudam de
{'umo.
Por que atingimos a democracia? Por que a Revolução
}'rancêsa? Por que as novas culturas'?
Porque a classe média se formou entre as dinastias e og
barões feudais, e, corno o poder mais forte controlou o poder
das outras classes, dominou Estado?
Que vemos, hoje, na Alemanhã? Que vemos, hoje, na
Halia? Que vemos em toda a parte, determinando as transformação políticas e sociais? É precisamente este fenomeno:
é que se desloca do poder econômico, processa-se nova distribuição.
Nessa situação, só há um dilema: ou a forma autoritária de govêrno, ou a defesa da democracia. E, entre elas,
Sr. Presidente, ainda prefiro a democracia, porque, no Brasil, não há essa desorganização eeonômica. Onde ela esistir,
ninguem deterá o curso dos acontecimentos, nem a sucessão
dos fatos. Não serão as doutrinas, nem as leis, porque os
fatos transcendem os Códigos.
Quero, terminando, assinalar n contradição daqueles que
acham ser a separação de poderes princípio teórico, de exisleneia meramente literal nos textos, que fazem a crítica mais
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-lIeemente á pratica do regime presidncialista no Brasil e n.os
,outros povos, e ainda alimentam' a candida esperança de
-eorrigir êsse regime, criando freios, adotando o ecletismo ou
·a mistura de sistemas, sugerindo até, como na China, os 4°
'[.0 e 60 poderes. Todas essas soluções se me afiguram pueris,
porque, no Brasil, não temos senão dois caminhos: ou o
-presidencialismo, que é a ditadura - 40 anos de regime
.Já o demonstraram - ou a democracia, regime de opinião,
.de consulta eleitoral, regime em que a nação assume o comamlo de suas forcas sociais e políticas. Ou êsse regime,
<lU, então, Oi) corrilhos presidenciais. (Muito bem; muito bem.
;() orador é cumprimentado.)

6
O Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação pes,soaI, o SI', Odon Bezerra.
O Sr. Odon Bezerra (Para e:rplicação pessoal)

S1".

-Presidente, não era meu propósito ocupar a tribuna,
aIlm de tratar de assunto alheio á discussão constitucional
para que fomos convocados.
Representante da Paraíba, sou, entretanto, obrigado a
trazer a esta Casa a minha palavra, em mera explicação, determinada por uma referência que, ontem, aqui fez o nobre
'Deputado pelo Distrif.o Federal, Sr. Rui Santiago. S. Ex.
'trouxe ao conhecimento da Assembléia Nacional Constituinte
t~m telegrama passado por jornalistas paraíbanos, que se
·dizem ameaçados de morte.
A arguição assim levantada assume proporções de muita
~avinane. porque se cogitaria de um atentado formidável aos
o.direHos ;nr)ivirinais.
A verdade, porém, Sr. Presidente, está longe do que
-alf fOI narrado.
O fato é muito simples. Pelas cô!'cs com qlle foi trazido
ao cO'1hecimento desta AssemblMa, apenas reflete uma ex1',loT'll'}ão política, que deve ser desde logo posta de parte.
Exi!"f.em, na Paraíba. três jornais oposicionistas que fa·lam o que querem, que dizem diariamente o que lhes aprazo
'Não se limitam á crítica mais ampla. mais completa aos atos
administrativos; descem ao insulto pe::;soal ás autoridades pú"blicas e, até. a element.os alheios ao Porlrr. Assim é que. há
pouco, o diref.or da "A Rua", comet1 tando a ação adminis-traliva de' um dos prefeitos do interior, pntendeu. em sua
verbosidade. em sua facilidade rle falar, de expend'lT' ~on
cf'itos do tal natureza que deveriam ser levados imediata'mlJi1tf' ao conhecimento da polfcia.
Os inl:idenles repelem-se constantemenl(', r.om ataques
·em linguagem do mais baixo calão, provocando, amÍlide. eenas de represália, porque nem todos têm serenidade bastante para sup'Jrlá-Ios. indiferentes.
Afim de não ahusar 00. tolerancia dos nobres colegas, le-rei ligeiro trecho de artigo em que o diretor da "A Rua". êsse mesmo que se declara ameaçado de morte, - narranlio
·a sua vi:'lgem ao interior, casualmente em companhia de ci-.dadão que se achava em companhia da filha que voltava do
'Colégio, escreveu que esta era de uma "voluptuosidade 0.1',dE:nte"! (Riso,)
Ora, Senhores, isso não pode ser considerado crítica. co'mentãrio de jornal, porque fere profundamente a dignidadH,
-a. honra alheia. O caso poderia ser levado aos tribunais. É
1>0r isso que os homens de brio procuram desafrontar-se de
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rita em questão agir dessa maneira. Um seu parente, aliás'
menino de colégio. encontrando o jornalista, pediu-lhe simplesmente explicações; e o jornal em apreço, noticiando fi
fato, declarou, após inumeros comentários, que a ocoi'ridocarecia de importancia. Da pena dêsse mesmo cidadão, entretanto, saiu o telegrama em que solícitava garantias de vida!·
O Sr. Ministro da Jt1 stiça. conhecedor do que se passava, te",:
legrafou ao Sr. Interventor Federal na Paraíba, nêstes têr....
mos:
"Convém providenciardes no sentido evítar ex:cesso linguagem certa imprensa que está estimulandO"
fatos desagradáveis nesse Estado. Para. tanto deveisaplicar censura desde logo. Saudações cordiais."
E o !'ir. Interventor Federal, oficiando ao Secretário der
Interior respectivo, assim se expressou:

.

"O Sr. Ministro da Justiça, em telegrama a estat
Interventoria, diz que tem sido levado ao seu conhecimento vários incidentes havidos nesta Capital em'
virtude do excesso de linguagem dos jornais que aqui'
se editam e recomênda, como medida de tranquilidade,
que seja imediatamente estabelccida li censura. De-'
veis providenciar para que assim se proceda, deixando-se, porém, aos jornais plena liberdade de comentários aos atos tidministrativos de interpelação sôbriJ
a a.plicação dos dinheiro! públicos e da mais amplapublicidade das suas idéias partidárias, contanto que
u.~em de linguagem condigna e observem enfim
asboas normas de imprensa. Saudações."
Aí está, Srs. Constituintes, o caso nos seus devidos têr-'
mos.
Não estou fazendo um discurso, nem um repto. Dou,
apenas, uma satisfação á Assembléia Constituinte, e prometO'
que, se as pseudopI'ovas invocadas pelo Sr. Deputado Rui
Santiago forem trazidas aqui, voltaremos com a explicaçãey
absoluta e serena da verdade. (JIuito bem; muito bem. Palmas.)

Comparecem mais. os Srs.:
Alvaro Maia, Cunh'[l M-elo, Luiz Tirelli, Alfredo da Mata;
Abel chermont, LeandI"o Pinheiro, Joaquim Magalhães, Carlos Reis, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pire:, Gayoso, Luiz'
Sucupira, \Valdemar Falcão, Leão Sampaio, FigueiI"edo Rodrigues, Jehovah Mota, Silva Leal, Martins Veras, Ferreira.
de Sousa, Vcloso Borges, Odon Bezcl'r::\, Barreto Carnp~lor
Souto Filho, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Mário Domin-.'
gues, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, José Sá, Alele
Sampaio, Osório Bo,rba, Humbcrto Moura, Izidro Vascon-"
celos, Sampaio Costa, Leandro Maciel, Augusto Leite, Ro-"
drigues Dória, Deodato Maia, Marques dos Reis, CI~mente'
MaI'iani, Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Edgard Sanches,
Alfredo Mascarenlias, Leôncio Galrão, Homero Pires, Ma...
nnel Novais, Gileno Amado, Aloísio Filho, Paul'Ü Filha,'
Lauro Passos, Carlos. Lindenberg, Jones Rocha, Ruy Sanl.iago,· Amaral Peixoto, P,ereira Carneiro, Leitão da Cunha, NilO'ó
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.de AIvar~ng;a, 10ão Guimarães, César Tinoco, Alípio CostalJat, Osc,ar W,einschenck, José Eduardo, Gwyer de Azevedo,
.l"abio Sodr"é, João Beraldo, Waldomiro Magalhães, .Belmiro
,de MedeirJ>s, Plínio Correia de Oliveira, AlcanLara Machado,
.José Carlos, Rodrigues Alves, Moraes Andrade, Mário WhateIly, Vergueiro César, ZoroasLro Gouvei~, Hipólito do Rego,
Guarací Silveira, Cincinaw Braga, Carla La de Queiroz, Morais Leme, João Vilasboas, Francisco Vilanova, PIínio Tourinho, Lacerda Pinto, Antônio Jorge, Idálio Sardenberg, Simões Lopes, Maurício Cardoso, Assiz Brasil, Pedro Vergara,
.,Raul BiLtencourL, Acir Medeiros, Gilbert Gabeira, Vasco de
TQledo, .Antônio Rodrigues de Sousa, Francisco Moura, Se.bastião de Oliveira, João Vitaca, Ewald Possolo, Guilherme
Plaster, Mário lllanhães, Mílton Carvalho, Walter Gosling,
.Augusto Corsino, João Pinheiro, Hor~i() Lafer, Alexandre
,Siciliano, Euyaldo Lodi, Gastão de Brito, Oliveira Passos,
.Abelardo Marinho, Moraes Paiva, Nogueira Penido. (114)
Deixam de comparecer os Srs. :
Alberto RoseIli, Antõnio Ma.chedo, Prisco Paraíso, Ne.81'eiros Falcão, Fernando de Abreu, Miguel Couto, Raul Fernandes, Ribeiro Junqueira, Adélio Maciel, Pandiá Calógeras,
]>001'0 Aleixo, Simão da Cunha, Aleixo Paraguassú, Abreu
.Súdré, Henrique Bayma, Armando LaYdner. (16)
.emendas de fá discussão, o Projecto de ConsLituição (UJo dia).
O Sr. Presidente ;para amanhã a mesma

Vou levantar a sessão, designando
ORDEM DO DIA

Trabalh.o de Comissão.
Vêm á Mesa as emendas de nrs. 559 a 788.
Está sübre a Mesa, pelo prazo de 20 d:as, para receba'
c3mendaB de i llo discussão, o Projeto de Constituição (19 0 dia).
Lel'an.t.a-.se a sessão ás

~6

horas e 52 minutos.

t.; X ~
~,

31" Sessão, em .21 de Dezembro de 1933
Presidência dos 81"5. Antônio Carlos, Presidente, e
de Oliveira, 1° Vice-Presidente

Pachec~

1
A' 14 horas, compareceram os Srs.;
Ant6nio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcellos, T()maz Lóbo, Clementino Lisboa. Fernandes Távora,
Valdemar Mata, Cunha Melo, Luiz Tirelli, Alfledo da Mata,
Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Magalhãeg
de Almeida, Rodrigues Moreira, Costa Fernandes, Adolf&
Soares, Godofredo Viana, Luiz Sucupira. Pontes Vinira, Xavier de Oliveira, Martins Véras, Kerginaldo Cavalcanti, Irineu Joffíly, Herectiano Zenaide, Barreto Campelo, Àgamenon
Magalhães, Arruda Falcão, Mário Domingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, Jo~é Sá, Alde
Sampaio, Simões Barbosa, Osório Borba, Humberto :Moura,.
Valente de Lima, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Rodrigues Dórla. Deodato Maia, J. J. Seabra, Marques Neiva. Alfredo Mascarenhas, Homero Pires, Manuel Novais, Gileno
Amado, Francisco Rocha, Arnold Silva, Lauro Passos, Henrique Dodsworth, Leitão da Cunha, Olegário Mariano, Nilo '..ie
Alvarenga, Raul Fernandes, Fernando Magalhães, Gwycr deAzevedo, Cardoso de Melo, Buarque Nazareth, Lengrubzr
Filho, Bias Fortes, José Braz, Martins Soares, Augusto de
Lima, Negrão de Lima, Gabriel Passos, Auguilto Viégas,
Mata Machado, Delfim Moreira, José Alk.mim, Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, Furtado de Meneze~,
Cristiano Machado, Levindo Coelho, Licurgo Leite, Campos doAmaral, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, Jaques Montandon, Alcantara Machado, Teotônio Monteiro de Barros,
José Carlos, Barros Penteado, Almeida Camargo, Mário
Whatel1y, Hip6lito do Rêgo, Guaraci Silveira, José Ulpiano,.
Cincinato Braga, Lacerda Werneck, Cardoso de Melo Nato,
Domingos Velasco, Generoso Ponce, Alfredo Pacheco, Simõi.;s
Lopes, Carlos Maximiliano, Maurício Cardoso, Assiz Brasil,.
Frederico Wolfenbutell, João Simplício, Renato Barbosa,
Demétrio Xavier, Vitor Russomano, Fanfa Ribas, Argemiro
Dorneles, Raul Bittencourt, Adroaldo da Costa, Alberto Diniz,
Cunha Vasconcellos, Ferreira Net.o, Gilbert Gabeira, Vasc()
Toledo, Valdemar Reikdal, l\-fartins e Silva; Francisco MOUl'a,
Antônio Penaforte, João Vitáca, Alberto Surek, Armand()
Laydner, Guilherme Plaster, Eugênio Monteiro de Barros,
Ec.Lmar Carvalho, Mário Manhães, Ricardo Machado, Wal~~1"
Gosling, Horácio Lafer, Pedro Rache, Alexandre Siciliano,
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Mário Ramos, Pacheco e Silva, Rocha Faria, Teixeira Leite,
Pinheiro Lima, Leví Carneiro, Abelardo Marinho, Morais
Paiva. (141).
O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimento de 141 Srs. Deputados.
Está aberta a sessão.
O Sr. Valdemar Mota (4° Secretario, servindo de 2°) procede á leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem
observações, aprovada.

O Sr. Presidente -

Passa-se á leitura do expediente.

O Sr. Fernandes Távora (20 Secretario, servindo de 1°)
declara que não há eXpediente a ser tido.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Gwyer de Azevedo, primeiro orador inscrito.
O Sr. Gwyer de Azevedo lê o seguinte discurso:-"Sr.
Presidente, venho á tribuna falar, não pelo programa
de um partido, cujos membros são livres no culto religioso
afim de que, afeiçoados sob o pálio augusto da liberdade de
conciência, não encontrem as menores barreiras, á hora sa~'ada de conjugar esforços pela grandeza do Brasil; não pela
caserna, em que formei o meu espírito, pois os companheiros
que lá estão a prégar a idéia de uma Pátria unida e fOI·te, confiados no patriotismo dos constituintes, esperam apenas que
saibamos cumprir aQui o nosso dever; faio, nesta hora, pelb
homem que, certo ou errado, gosta de transmitir aos seus concidadãos o que o seu cerebro mal cuidado concebe como verdade, mesmo que esta lhe custe a dOr dos maiores sofrimentos.
No programa do meu partido, o capítulo da liberdade d~
conciência é enclml1do por esta legenda, que fomos buscar a~
formidável espólio, legado á humanidade pelo espírito brilhante de Faguet:

"A liberdade de divergir é que mantém unidos
aqueles que divergem".
Estavam escritas essas palavras, Sr. Presidente, quando
recebi do meu ilustre Chefe, Sr. General Cristóvão Barcelos,
a seguinte carta, que peço permissão para lêr:
"Rio de Janeiro, 19 de Dezembro de 1933. - Meu
caro Gwyer - Depois da sua visita, em que você me
deu a conhecer os seus pontos de vista contrários aos
do nosso Partido, relativamente á assist~ncia religiosa,
meditei bastante sôbre as razões por você apresentadas
e justificativas da atitude que pretende tomar.
Entendo, meu caro Gwyer, que a disciplina partidária, por maIS rigorosa que seja, não pode sufocar a
personalidade do amigo, nem lhe impedir d~ manifestar as iô.áias e opiniões que melhores lhe pareçam.
do ponto de vista superior do interesse público.
A União Progressista Fluminense com;idera da
mais alta necessidade a educação e a assistência religiosa. nos t.l'!t'mos aceitáveis em que o anteprojeto colocou essa questão. Por isso mesmo, defini o pensa-
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mento partidário no discurso que proferi na Assembléia Constituinte, de acôrdo com os entendimentos do
Partido com a União Cívica Nacional.
Mas, por muito relevante que seja o interesse público ligado á colaboração religiosa na vida escolar e
na vidn. militar, en não poderia pretender impôr êsse
modo de ver a mnguem em assunto como êsse, e muito
menos a um correligionário da independência moral f;
mental do meu prezado companheiro e amigo. Em assuntos dessa ordem, que envolvem casos de cnnClência
(; pontos doutrinários, a União Progressista Fluminense não tem questões fechadas.
Foi o abuso dessa forma de constranger os correligionários, que tanto esierilisou a nossa vida partidária na Velha República. E tal não poderia estar no
pensamento dos diretores da União Progressista Fluminense.
E creia-me, amigo atento e obrigado. - Christovão Barcellos."
Embora falando por conta própria, eu sinto que inter'Preto o pensamento de muitos daqueles que, á hora grave de
levantar trincheiras contra os violadores da sua liberdade,
têm contado sempre com o oferecimento do meu cadáver para
lhes aumentar a massa cobridora.
É muito cara a argamassa do edifício, que vamos construir, porque foi ~massada com as lágrimas puras de viúvas
e órfãos, e com o sangue dêsses heroi5. que se entregaram ao
último sacrifício, certos de que os sobreviventes, a que ser'Viram, saberiam honrar-lhes a memória, respeitando e honrando o ideal de liberdade, que os levou á morte.
A Nação, que representamos nesta Casa, não tem as fronteiras da desigualdade de territórios, de riquezas, de crenças
ou de costumes.
Falámos todos por gaúchos ou baianos, por nambiquaras ou boror6s, porque aqui estamos para organizar a vida
.política do povo brasileiro, colocando-nos acima de todas as
paixões, para podermos resolver, pela discussão e pela luz,
.no campo vasto da ciência e da sabedoria.
Fiquem lá fóra os ressentimentos, os caprichos e os
ódios, porque constituem matéria estranha no crisol, em que
~aIi.1OS fundir a unidade nacional.
O mundo inteiro conhece esta sentença: "religião não se
discute". E eu ná\) venho aqui discutir religião, porque respeito a daqueles que, sabendo colocar o seu Deus acima de
tudo e de todos, estejam nesta Assembléia ajoelhados diante
do altar da Pátria.
Venho tratar de matéria puramente constitucional, trazer aos meus companheiros, para que o julguem depois, o
meu primeiro concurso á obra de uma Constituição, que
sirva de base á grandeza do Brasil e não ao seu esfrangalhamento.
O assunto de que tratarei é muito fácil, embora excessivamente ingrato.
Os argumentos. que apresento, não são meus - estão
nos livros, ao alcance de todos.
Pela palavra dos seus representantes autorizados, uma
parte do povo brasileiro pede a abertura das escolas públicas, primárias, secundárias, profissionais ou normais para o
ensino da religião católica romana. O anteprojeto, além de
facultar o ensino, traz, inocentemente, êste parágrafo:
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"Fica reconhecida e garantida a liberdade de catedra,
não podendo, porém, o professor, ao ministrar o ensino, ferir
os sentimentos dos que pensam de modo diverso" •
Naturalmente, a douta comissão não leu o § 6 do artigo
0

112 ..•

Corno legisladores e responsáveis, não poderiamos deixar
de estudar assunto de tamanha gravidade.
O homem atual caminha por uma estrada larga, que lhe
foi aberta pelos herois da ciência, na ansia perene de penetrar os segredos da natureza, do mundo, da creação, aproximando-se, portanto, cada vez mais do infinito Deus de todos
os credos.
O encadeiamento natural e lógico das ciências particulares levou-o, pelos domínios da moderna sociologia, ás culminancias da moral.
O apostolado da ciência, acompanhando a ação e a reação.
que operam os fatores físicos e fisiológicos sflbre fi corpo
social, tem ligado todos os núcleos de população espalhados
sObre a terra.
A ciência, êomo expressão mais elevada do trabalho humano, deve ser também obra de Deus. É o único elemento
capaz de estabelecer a concórdia entre todos os povos, liorque
em tõrno dela grupam-se os fieis de todos os credos, com
respeito e veneração.
A ciência eleva as religiões, porque esmaga toda a sorte
de superstil;ões, na busca da verdade, que é o legitimo verbo
divino, constante na idade teocrática, na metafísica ou na
positiva.
Os campos da ciência e da religião acham-se perfeitamente definidos. Á medida que os conhecimentos humanos
avançam nas conquista do equilíbrio pela verdade, diminúe
o trabalho dos que combatem as crenças inferiores, procurando a unidade religiosa.
Quanto mais avançar a ciência no domínio dos elementos, mais elevada estará a religião. Esta irá cedendo o terreno da matéria, á medida que se aperfeiçOe o superorganismo societário, objetivo mais prático de todos os evangelhos. Só assim poderá viver feliz no idealismo do sobrenatural.
Se lançarmos um olhar retrospectivo pela história, veremos a ciência a quebrar todos os élos, emancipando-se de
príncipes, de igrejas e até de escolas.
O livro é O grande agente de ligação entre o passado e o
presente; o sábio, a mais nobre de todas as esperanças e a liberdade de pensamento, a mais elevada expressão da moral.
As escolas do estado moderno são os serviços de retaguarda dos exércitos que levam na sua vanguarda as colunas gloriosas dos grandes pensadores.
"A moral, o direito e a legislação - disse um grande
mestre - são formas consecutivas e derivadas; dependem
da ciência; a ciência não depende delas; elas não podem reprimi-Ia ou puni-la; scjeitam-se aos seus imperativos; os
juizes ou legisladores que reprimem a liberdade do pensamento, são filhos que castigam a própria mãe, uma monstruosidade. "
É engano supõr, que a justiça repressiva, sob qualquerforma, constitue urna garantia social.
Esta depende mais das condições organicas e neces-'
sârias em que se produz O pensamento.
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Qualquer pensamento que não estiver de acôrdo com o·
tem:vo e com o meio, em que se produziu, não chegará á.
realidade.
Estamos cansados de vêr o fracasso das autoridades,..
que impõem leis falsas e inoportunas.
As ciências e a sua filosofia é que preparam o acampamento em que se levantarão as tendas das escolas. A
estas cabe ensinar ás gerações atuais as conquistas dosgrandes vanguardeiros da civilização.
O absolutismo das leis draconianas tem sido expulsode todos os postos, não pela massa dos exércitos, que o derrubam, mas pela fôrça, que os impele, fôrça derivada dos
conhecimentos, que têm acompanhado a liberdade de conciência em todos os tempos.
Assim como o imperialismo dos grandes dominadores
tem marcado a quéda das nações fortes, a infalibilidade do'
papa determinou o declínio do papado.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Não apoiado.
O SR. GWYER DE AZEVEDO - O problema da educação é a maior preC'cupação de todos os povos, que procuram o progresso.
As extravagancias dos grandes partidos políticos, que
caminham para o õcaso da sua existência, vencidos pelos
golpes certeiros e terríveis da moderna sociologia, é que
produziram a maior indisciplina social, que tem perturbadoa vida dos povos.
O SR. POLICARPO VlOTrI - A indisciplina social vem
das idéias extremistas, do comunismo e de outras teoriasabsurdas.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Vem, sobretudo, dos ex-o
tremos da exploração capItalist&. ...
O SR. GWYER DE AZEVEDO - As lutas atuais
de que resulta essa tremenda crise geral, brecha pela qual.
vão entrando os incautos e sabidos, constituem o produto doapêgo, do instinto de conservação da velha política, abatida,
aos poucos, pelas organizações da sociedade moderna.
A fatalidade humana é muito caprichosa.
O ensino, ao desprender-se da autoridade espiritual,
obedeceu unicamente ás fôrças invencíveis do tempo e do
meio.
Hoje. a sua direção já sofre embaraços sob o poder do
próprio estado leigo.
Ninguem ignora, que o estado seja o maior responsável:.
pela educação da creança. E isto nao constitue novlaade,
porque vem atravessando os séculos.
Os pais não são absolutamente, os responsáveis pela
educação. Já nos Santos Evangelhos estava escrito: "os
pais precisam considerar-se meros tutores dos filhos e fiscais da educação da creancinba, sem pretenderem escravizála ou mantê-la em eterna, inconsciente e forçada gratidão."
O cerebro da criança é um aparelho delicadíssimo e
existe a maior preocupação no estudo dos processos e métodos pelos quais o seu desenvolvimento se opere normal-mente e com o maior proveito para o organismo societário.
As exigências do Estado moderno na. formação do magistério sendo tão rigorosas, poderá êle permitir, que os umbrais da escola sejam transpostos, livremente, pelo mestre,
que êle não escolheu e que não sabe se está á altura de'
ensinar?
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o estado leigo, são urna consequência natural e lógica
dos incessantes conflitos entre a Religião e o Estado. Para
.a separação, que redundou em proveito de todos, trabalharam ambos, sem o querer e sem o saber talvez.
As medidas do anteprojeto são propostas e defendidas
.pelos católicos romanos, únicos interessados no assunto.
Dizem alguns: o nosso objetivo é levantar o nível moral do nosso povo; que não há moral sem religião, etc .•
Tudo isso está muito bonito, mas cor'responde a um insulto
'á nossa inteligência, depois das declarações que t;;e lêxn dia·riamente nos jornais.
O que contém o anteprojeto em matéria religiosa, êles
o declaram abertamente: constitue o mínimo das aspira·ções católicas.
Trata-se apenas de um plano em início de execução.
O Estado de S. Paulo publicou um telegrama de Pernambuco, dizendo que o Exmo. Sr. Arcebispo de Olinda
havia reunido os bispos pernambucanos para combinar a
:maneira de sugerir ao govêrno, entre outras coisas, "pelo
menos, que se ~onsidere o catolicismo como a religião ofi.cial do Brasil".
O SR. VASCO TOLEDO - É, além de tudo, quixotesco.
O SR. GWYER AZEVEDO - Isso o mínimo que se
llodia exigir!
O Diário Popular de São Paulo, de 8 de junho de
1931, publica esta nota do Sr. Cardeal D. Sebastião Leme:
~ando

"O decreto sôbre o ensino religioso não deve ser
considerado senão como uma etapa, a primeira. O
que precisamos é colocar a Igreja Católica no lugar
que lhe compete na futura Constituição, restabelecermos a religião do Estado, fazermos do catolicismo religião oficial, ensinada nas escolas, proclamada nas repartições. Toleraremos os outros cultos,
que serão permitióos. Mas a i'eligião oficial será a
católica. O Estado não será neutro. Podemos impôr a nossa vontade.~
O SR. ZOROASTRO Gouvu - "O Século", jornal católico
de São Paulo, já trás declarações, a favor do integralismo,
que é o fascismo creoulo (Riso.)
.
O SR. GWYER AZEVEDO - Diante de afirmações
tão graves, os comentários são dispensados ...
O argumento mais forte apresentado para justificar
êsse ato político dos Srs. representantes do Estado do Vaticano é de uma fragilidade lamentável, p(.lrque ainda não
saiu do terreno da suposição. É lastimável, pedir-se para
-ensinar moral, justificando-se o pedido com um elemento
de prova de que ninguem pod':lrá servir-se.
Ha um grande equívoco quanto a essa maioria catóiica. Senão vejamos.
.
A evolucão da humanidade se opera sob o influxo da
inteligência, de sentimento e do livre arbítrio, forças com
·as quais o homem e a sociedade, no tempo e no espaço.
-dirigem a vida em toda a sua intensidade.
Tudo quanto tende a conservar e a estende!' a vida é
·«>bem. O que tende a destruí-la ou a diminuí-la é o mal.
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o 1lOmem, no sen estado no~m.fll, possu 'sem pre o po-der d~ dirigir ess~ forcas e de dominar, ao mesmo tempo,.
o melO em que vIve.
Diante do bem ou do mal, o sentimenti;), que é quali-dade inata, produz um julgamento. Este I acarreta uma
obrigação por parte do agente livre e inteligente. Na distincão estabelecida entre o bem e o mal, é Ique estão contidos os princípios da harmonia e da virtulie, bases seguras da felicidade.
Essa distinção é necessária. Acontece,porém, que a
idéia do bem trás consigo um caráter, que a distingue detodas as outras idéias necessárias.
É. que, ao concebê-la, nós sentimos a ol:jrigalJão de rea-·
lízá-Ia. Ela nos aparece logo como uma rel?t'a de conduta.
Este poder imperativo da idéia do bem é Q. que se chama
propriamente lei moral, ou do dever.
I
O sentimento do bem, e o respeito proveniente dêle,.
características do nosso povo, quando obse11Yados nos indi-·
reren.tes ao culto, não podem, absolutamenrte, ser considerados como provas de sectarismo religioso.
Essa maioria é muito ,roblemática. É fácil o cálculo·
aproximado. Todos os católicos são obriga~os a ir á missa
aos domingos. Consideremos a nossa pOPflacão e o número de igrejas existentes.
Fazendo as divisões necessárias, excli'indo-se os estrangeiros e os que vão á missa por um habito elegante'
apenas, somente por um artificio muito ~specíal, baseado
nas teorias das quantidades negativas, alcarcariamos o re-·
sultado apresentado como verdadeiro.
O S. POL!CARPO VIOTTI - 1'õão apoiado.
O SR. GWYER DE AZEVEDO - Aceitarei essa maioria e a ela me curvarei no dia em que 0111 trouxecem uma
estatística com o número de indiferentes, positivistas, espíritas, teosofistas, exoteristas, luteranos, batistas, presbiterianos, metodistas, sabatistas, racionalistaS cristãos, ortQdoxos, budistas e uté mesmo macumbeiros existentes no
Brasil.
l O SR. GU.o\RAcf SILVEIRA - Só consiaeJo católico o queconfessa e comunga, ao menos, uma vez Pior ano.
O SR. GWYER AZEVEDO - A separação completa
foi uma vantagem para os católicos, que v~veram até agora
sem as lutas, que precederam a República, I e não ha necessidade da escola para ministrarem a sua doutrina, por vários motivos.
I.
O descanso ela quinta-feira foi cr~ado, justamente,
para facilitaI' Ú:1 crianças na semana, ~lgulj!l tempo para os
mislércs df.). CII!(O, CJUO deve ser. prutlCaclf•. e pregado nos·
templos rC:11JOcl.l\'os.
Além do calecismo, fodos os cnVllicos súo obrigados a
ir á missa aos domingos I' dillll de f.'slu.
Ora. em todns essas mhllm~, n Jll1dl'O ~cl'á de falar 50ln'c o Evangelho do dia. Nllnhllln mOIl'r.m1o fiO IJl'(~slal:á
melho!' pal'a o desenvolvimento dll urna cr.~colC'nl(! nula oe
moral religiosu.
Há outro iado da questão multo ImlPOI'lnnl.n II ou o
resumo aqui com estas palavras de Cnt'llI~ Mn~lmlll1l1lo 11013
"ComenLários â Constituicão Brasilcil'll.":

1
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"Não 6 lícito pagar, com o produto dos impostos cobrados a protestantes e judeus, a casa mobilada para o sarcedote católico ensinar a sua doutrina. "
Insistir na defêsa das medidas religiosas do anteprojeto é promover aquilo, que o Cristo não pregou: a desunião na fttmnia brasileira, com as tétricas consequências
-de uma lula religiosa, talvez muito próxima e fatal para
o Brasil. (Jtuito bem; palmas.)
Adotadas as medirias, a escola, quo? o Estado criou para
-a ciência. será, inevitavelmente, abalada petas compeLil;ões
estravagantes c caprichosas daquele!" qUf'! não vêcm a libcr-dadc e o amor do pr6ximo quando dcfendem as próprias
convicções.
Convém lemhrar aqui estas judiciosas palavras do senhor Getúlio Vargas em 1925:
"Teremos. assim, riesviado para o seio das escolas pú"blicas a intolcrancia das discussões escolásticas, a respeito
de interpretal;õcs religiosas, retirando ao aluno um tempo
preci'>so Que poderia aproveitar na aquisição de conhecimentos científicos."
O SR. ADnoALOo MESQUITA - O Sr. Getúlio Vargas já
evoluiu nessa matéria.
O SR. GUARAcf SILVEIRA - l\fas as razões do Sr. Ge·túlio Vargas continuam dc pé!
O SR. GWYER AZEVEDO - Já se foi o tempo em que
a escola era utilizada como instrumento de seitas e doutrinas.
Afastado o laoo doutrinário, que não comporta a menor
dúvida. oh~ez·varemos. que, para a Egreja, no momento, o
problema. é apenas de ordem interna.
Adotadas a!" medidas, ela se sentiria em dificuldane
llara levá-las ao terreno da prática, por falta dos elemE'ntos com que ministrar. eficientemente, as aulas de religião
ou de mora! religiosa.
O seu primeiro cuirlado deverá consistir, na forma~ão,
nacionalização e <ij~ciplinamento do clpro.
Respondamos ao anteprojeto, pedindo, pela formação
integral do homem e do cidadiio brasileiro, a educacão lei·ga, obrigatória, gratuita e comum. A escola única constitue uma das mai ores necessidades nacionais. (Apoiados;
muito bem.)

Lanço desta tribuna um apêlo veemente aos nobres
-Constituintes para que, em nome àe Deus, conservando li
grande conquista do estado leigo de 1891, aprovem as emendas, que envio á mesa em favor da paz e dn concórdia entre
t.odos os brasileiros. (Muito bem; muito bem. Palmas. O
orador é vivamente cumprimentado.)

2

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Frederico
·Wolfenbutell.
O Sr. Frederico Wolfenhutell- Sr. President.e, S1's. Constituint.es.
Assumo a tribuna para aborda um ass"l.lnto r.onstitucion~l de máxima importancia social: as reivindicações reli-glosas.
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Antes de tudo, porém. antes mesmo de entrar no amago
4a questão, que será assunto das poucas palavras que pretendo proferir, eu devo definIr a minha situação, eu devo,
~om franqueza e lealdade. especIficar a origem e o modo
pelo qual surgiram as minhas considerações para que os
Srs. Constituintes pos&am, de antemão, prejulgá-las, em seu
valor, prefixar-lhes o destino. dando-lhes o apreço que eventualmente merecerem ou lançando-as, como joio, á fogueira
,da destruição.
Presentes índeleveis em meu espirito as palavras memoraveis, gravadas com letras doiradas sõbre os lJorlícos do.:;
Institutos Anatomicos "Noce te ipsum". - ôeneralizando êsse
sábio conceito. transladando-o. da sua acepçüo meramente física. e allawmica, para. a psíqUica e moral, enraizou-se em
minha cOllcicncia a convicção intlma de que deveria ser sempre ~sse o meu lema, a minha diretriz na vida.
Sou levado a estas considerações preliminares porque
vibraram intensamente nos lTIeus ouvidos as palavras elo.quentes proferidas nesta Casa, por S. Ex .• o Deputado Carlos Maximiliano. em notavel peça oratória, primorosa em
sua forma e prenhe de profundos conhecimentos jurídicos,
porque acharam éco ativamente em minha cunciência 05 con.ceitos ponderados e incisivos externados nesse discurso, que
veiu dernontral' a saciedade a alia sabedoria em matéria constitucional e o conhecimento exato e níLido que S. Ex. tem
dos homens.
Indubitavelmente ecoaram fundo no meu espirito. SI',
Presidente. porque calharam certeiros e plenos em meu ca:;o
pessoal.
MaIS confortadoras, mais agasalhadoras, de maior estimulo foram, sem dúvida, as palvras do ilustre Deputado
pelo Estado do Rio, Sr. Fábio Sodré. médico e constituinte, e que não é nenhum neófito nas lides parlamentares e
,cujos conceitos são sempre ouvidos com acutamenLo e interesse pela Assembléia.
Sr. Presidente. Clinico em pequena cidade do Estado
<lo Rio Grande do Sul. dedicado aos misterc,; de minha profissão, acumulando as funções de diretO!' de Higiéne e
Assistencia Pública Municipal, função também meramente
técnica e de ordem profissional, sempre fui exclusivamente
médico. guindado, do dia para a noite, sem interfercncia at,iva de minha parte, ás culminancias de membro da 3a ConstItuinte Brasileira.
Sr, Presidente. Nulos eram os meus conhecimentos sôbre Direito Constitucional. Não ultrapassavam, na época de
minha eleição. dos artigos e parágrafos da Constituição de
,24 de Fevereiro de 1891 e a fonte, de onde os hauria, resumia-se no folheto da Constituição Federal.
Natural e fatal era a quéda na malsinada trilha tão
condenada c condenável: adquiri os texto:, CllnstillleÍlll1ais
acessíveis. entre os quais citarei os do Brasil, Argentina,
Uruguai, !\léxico. Estados Unidos, Espanha. Alemanha. ei~'.
e nem siquer Live a ventura de conseguir, enlao, as obras
.ele l\Iirkine Guetzvith, pelo simples fato de nüo cxi:;;lir~m,
,ainda, llas livrarias de minha terra.
'roda a minha biblioteca cabia, pois, não numa valiztl
inglêsa de viagem, ma~ dentro da l1.ihb& ~asta, e. quem
sabe, dentro de minhas algibeiras.
Com êste cabedal encetei o estudÓ/ Tomp-i comI) base a
-Constituição de 24 de Fevereiro de 1891 e l1rocurei. da inicio,
harmonizá-la com o programa estabelecido pelo Partido Republicano Liberal, em cujas fileiras milito e pelo qual fui
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eleito e que, em suas questões inclue: a forma republicana
federativa, regime representativo, divisão, harmonia interdependencia dos poderes; representação dos Estados na Camara dos Deputados, proporcional ao eleitorado; criação de
um órgão assegurador do equilíbrio federativo, autonomia
dos Estados e Municípios; descriminação exata das rendas e
compctencia fiscal da União, dos Estados e dos Municípios;
poder executivo exercido pelo Presidente da República; organização da Justiça; sob a base de concurso para a primeira
in'-estidura; acesso, parte por merecimento, parte por antiguidade, inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos,.
renova<:ão dos quadros por limitação de idade; uniformidade
dos princípios básicos do direito processual: organização da
Justiça Eleitoral; sufrágio universal para ambos os sexos,
secreto e pelo sistema proporcional; representação profissional, equiparação dos jornaleiros e operários do Estado aos.
funcionários do quadro; família monogamica e indissolúvel;
ensino religioso nas escolas e assistência religiosa ás classes·
armadas.
,
Especifiquei muito de propósito, em linhas gerais, as
l.Jas(!s do programa do Partido Republicano Liberal para que
fiquem arquivadas nos anais desta Casa.
Havia, Sr. Presidente, ao lado de princípios, já existentes e expressos, problemas novos a resolver.
Da tentativa de acomodação do texto constitucional de
24 de fevereiro de 1891 ao conteúdo do programa do Partido·
Republicano Liberal, resultaram umas tantas modificações,
alterações, substitutivos e expurgos ao lado de aditamentos,
inclusõe~ e inovacôes, próprias e necessárias á solução de
novos problemas, inclusos no programa partidário.
Continuando na minha tarefa, que será defeituosa, másá qual não se neg",rá, espero, a virtude da intenção de bem
servir á PaLria e cumprir o meu dever, na medida de minhas
exiguas fôrças e dentro dos limites de minha capacidadeintelectual - continuando na minha tarefa. digo, procedi um
estudo comparitivo do prdouto das minhas locubrações com.
os textos con&tHucionais de outros países, transladando para
o primeiro umas tant.as noções que pareciam adapta!.'-se ás
nossas necessidades e condizer-se com os nossos costumes e
com as nossas inclinações, tomando, todavia. sempre em consideração as questões básicas o fundamp.ntais do programa
político do Partido Republicano Liberal.
, Do produto final da tentativa de acomodação da ConstitUição de 24 de Fevereiro de 1891 ao programa do Partido,
Republicano Libcr::.l E. do seu estudo comparativo com os
tO),[os de diversas constituicões, acima mencionadas, resultou, si é que assim o posso designar, um anteprojeto para o
meu liSO particular e que serviria de base para novos estudos
comparativos coro o anteprojeto oficial a surgir e anciosamenl CJ espcl'ndo,
Folgamos em poder registrar que, em sua qnasi totalidade, o nosso dcsprp.te,lsioso o intimo trabalho preliminar
hal'monize com as vases c direlrizes do anteprojeto, com
cxccçiio de alguns artigos e parágrafos que, em nosso fraco·
pensar, devem sofrer modificacões e de certos principios e
preI'!.'ogalivas, do texto constitucional enunciados de forma e
condicionados a restrições, que não garantem a sua completa
e fiel execução.
Entre as teses a discuti!.', entre os capítulos a examinar'
escolhi para assunto de hoje as Reivindicações Religiosas.
Primeiramente, por uma questão de conciência e, em· se-o
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gundo lugar, em virtude de compromisso assumido perante o
eleitorado.
Por ocasião da propaganda eleitoral, precursora da
eleição de 3 de Maio, fui destacado para exercê-la em
meio colonial, onde predomina o elemento religioso e
onde possuem grande ascendencia política os zeladores
Tarefa fácil, aliás, porquanto o Partido Republicano
Liberal ha'/ia incluído em seu programa, desde o memorável congresso de sua fundação, todos os postulados formulados pela Liga Eleitoral Católica.
Assim, Sr. Presidente, eu venho hoje e aqui estou u()
desempenho de um duplo dever, na (Jcsobriga de um duplo compromisso: um dever de conc:ência e um compromisso de honra assumido com o elei~o!·:).do.
Ao iniciar o estudo e a discuss~n 'ubre as reivindicações
religjll~as. não posso deixar de Ilft·' .. r uma homenal;em ao
ilustrado representante do Estad<' ..iO Rio de Janeiro, S. Ex.
o Sr. Cristóvão Barcelo~, ({UC, com tanta proficiência, entusi:lsmo e conhecimento profundo da causa, iniciou nesta
Casa os debates sObre o assunto, abordando uma das suas
partes integrantes: a existência religiosa nas l'xpedições
IJ'lJlitares, a qual deixou completamente elucidada, com a
competência que lhe confere e lhe outorga sua alta ~abedo
ria e o caráter de técnica abalisado, teorico e prático, como
participante ativo das campanhas da Grande Guerra e da
revolução de 32.
Fechado êste parentese, cumprido êste dever, volto ás
Reivindicações Religiosas, pedindo vênia para deixar '~onsi
gnados, ainda, protestos de respeito e acatamento ao trab:llho de S. Ex. o Sr. Guarací Silveira, ainda que colocado em
campo diametralmente oposto e discordante de S. Ex.
A República Brasileira veiu de uma monarquia em que
a igreja católica era a igreja do Estado e em que havia,
portanto, inLt-rdependência entre os poderes temporal e espir·itual.
Com o advento do regime republicano, houve a separação completa dêstes dois poderes; decretou-se a laicidade do
Estado, sob a influência franca e insofismável da maconaria brasileira, que contava entre os proceres do movimento
revolucionário irmãos altamente graduados -e de idéia,.; filosóficas, eventualmente preponderantes na época da p;:opagando. e da implantação do regime republicano, llrincipalmente entre os prosélitos pertencentes á classe militar,
chefiados por Benjamin Constant e seus discípulos.
Proclamava-se, no art. 72, § 7°, a completa separação
da igreja do Estado, podeI'es entre os quais não haver-ia, doravante, quaisquer relações de dependência ou aliança. Continuuria, entretanto, a sllbsislir a representação diplom{ltica
junto á Santa Sé, simples deferência ao espírito cat.ólico
àa maioria elo povo brasileiro, mas que não deixava de constituir, a verdade se diga, dennte da laicidadc do Estado, lima
incongruência, uma contradição manifesta aos novo:! principios estabelecidos.
Quarenta anos passaram desde a proclamação da República, 40 anos de separação da igreja do Estado, 40 anos, pois,
qne cessaram, por completo, os privilégios e as prerognf.ivas
oficiais da igreja católicu, mas o espírito religioso do povo
bra!'iilelro não mudou. O povo brasileiro é hoje, o que sempre foi f~ continuará a ser, um povo genuinamente cat6lko.
É verdade que existem entre nós adeptos de religiões e
VOLUME II
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concepções filosóficas divergentes do catolicismo, entre os
quais figuram, como os mais ponderáveis os luteranos, O~
presbiterianos, os episcopais anglicanos, os batistas, os metodistas, os aàv~ntistas, etc.
Elementos de uma ce!'ta ponderabili dade, pois que em
1930 já existiam entre nós, segundo dados estatísticos:
220.000 Juteranos, 15.850 presbi terianos, 3.250 -anglicanos, 30.700 batistas, 15.700 metodistas, 6.400 adventistas,
num total de 291.900. Arrendondando esta soma, no intuito
de incluir adeptos de outras seitas menos importantes e não
contempladas, podemos calcular que montam a 300.000 os
acat6licos, no Brasil.
O SIl. Gl1MlAcí SILVEIRA - Praticantes, todos'? O nosso
relatól'io só abrange os que são praticantes.
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL
Eu poderIa
ter dúvidas sõbre isso.
O SR. GV."RAcí SILVEIRA - Eu o afirmo.
O SR. FREDERICO WOLFENBU'.rELL - Nessas estatísticas estão incTuidos todos os acatólicos praticantes e os
não praticantes.
.
O SR. GVAnAcí SILVEIRA - Concordo com V.Ex., quanto
aos lut~ranos.
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL -Na minha
terra s6 há católicos e lut.:lranos, de maneira que apenas
falo sôbre êles. Quanto aos demais, não tenho informações
precisas.
O SR. GUAl\Ací SILVEIRA - Vou informar. As outras igrejas têm um rol completo, do qual são exluídos todos aquele::;
que não são praticantes ou abandonam o credo.
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL - Agradecido a
V. Ex.
São pois, como vêdes, Sr. Presidente, pelo confronto
numérico dos dados estatísticos apresentados, e como :lá
pouco afirmava, elementos ponderáveis e que devem ser
tomados em consideração, em se cogitando de resolver probleI11as nacionais atmentes a questões religiosas.
É preciso, entretanto, que se diga: por ora; estas seitas
religiosas ainda não trazem o cunho da brasilidade, ante'!
ainda conservam uma dependência acentuada cornos pUlses
de onne foram importadas, dependência que se caracteri7.;l
pe!a orlgem de seus Ministros, na grande maioria. esLrallgeir"'IS ....

o ~lt. GUARAcf SILVEIRA - Protesto ~ontra a declaraci.'h.l
de V, Ex. Sou braslieiro, protestante, e três vezes debaixo
de flloc)' pelo Brasil.
.
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL - Não há regra sonl exceção,
O SR. GUARAcf SILVEIRA - A minha Igreja :deu 19 filhos
á Revolncão de 32, em São Paulo, e conta apenas 700 membros.
. .
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL - Não há regra
sem exceção, repito. O geral, porém, é o que afirmo, Caraeteriza-se, ainda, pelas subvenções que recebem :e,não poucas
vezes, pela propaganda feita em prol dos países de orist>m.
propaganda que constitue uma faca de dois :gumes ; VI'de
ser salutar e fomentar as boas relações intern,acionais, ml1~,
I
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in:llbém, muitas vezes, é exercirla no sentido de mtlTlosg-abar
.IJ que é nacional.
O SR. GU.&J\Acf SILVEIRA - V. Ex. me permite uma ex-plicação? Não sei o que há nos Estado:; do Sul, onde a maioria é alemã. Dizem que os próprios padres, lá pregam em
,alemão. Aqui, no BrasiL ..
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL - Não me consta
·que não estejamos no Brasil. O Rio Grande também é Brasil,
,não foi dêle expurgado ...
O SR. GuAR.o\ci SILVEIRA - V. Ex. me interrompeu, va'lendo-se de um engano que eu ia corrigir. Nós, aqui, temos
,quatrocentos pastores, dos quais trezentos são brasileiros. E
~s missionarios trabalham conosco, sob nossa juridição.
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL - Por isso é que
.digo:
Iniciam-se já, é bem verdade, a nacionalização destas
-,seitas com a instituição, ao ludo das escolas de instrução
:primária e secundária, já existentes, seminários com o fito da
'formação de professores e ministros religiosos nacionais.
O SR. GUARAC( SILVEIRA - Sim, é verdade.
O SR. ALFREDO PACHECO - Os missionários católicos, na
-sua maioria, são estrangeiros.
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL - No Norte?
O SR. ALFREDO P"'CHECO - Fom todo o país.
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL - No Sul, a
-maioria é brasileira.
O SR. GUARAC( SILVEIRA - Folgo em informar a V. Ex: .
.(Iue a igreja evangélica protestante, há mais de vinte anos,
.está empenhada em séria luta de nacionalização. E já estão
nacionalizadas as igrejas presbiterianas, batistas e metodis,tas, que se governam pelo sistema congressional.
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL - Cousa intressante é que os próprios ministros se adaptam ao método
JIlélês e se tornam, até, inglêses, na sua expressão ce em tudo.
O SR. GUARAC{ SILVEffiA - Quanto a mim, posso dizer,
-como ') afirmou certo cardeal francês. que sou brasileiro, an.tes de ser batisado ...
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL - Tenho nota.<lo que V. Ex. é um brasileiro genuino.
O SR. GUARAcí SILVEIRA - Agradecido a V. Ex.
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL - Julgo, entretanto, poder afirmar, sem medo de errar, que até o presente,
~ igreja verdadeiramente nacional ainda é a católica.
O SR. GU.O\RAC[ SILVEIRA - V. Ex. ml:: permita dizer que
-não, pois que é uma igreja que obedece a autoridades estran,geiras, quando nós não nos guiamos por autoridade estran:geira algum do mundo.
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL - Não estou bem
,enfronhado nessa questão. Desconheço a organização da
igreja do nobre Deputado. Agora, no nosso meio, o qu~ há,
..como já disse, são os protestantes e estes obedecem ao slOodo
~do alemão. Esta é a maior comunidade brasileira, depois da
•..cat6Hca, ,Po.rque tem 220.000 adéptos_
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o SR. GUARAcf SILVEIRA - Estarei inteiramente ao ladode V. Ex., para apoiar qualquer lei que venha nacionalizar
as igrejas, no território brasil(,iro.
O SR. ALFREDO PACHECO - Póde-se nacionalizar, na ace-pção que V. Ex. emprega, por isso mesmo que ela é univer-sal. Aliás, sou contra a legislação do Mexico, que é tiranica.
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL - Sr. Presidente, apesar da religião católica ser endubitavelmente a religião da maioria do povo brasileiro, apesar do Deputado á
Assembléia Nacional Constituinte, como delegaLo eleito pelo
Partido Republicano Liberal do Rio Grande do Sul, partido·
político, mas que inscreveu em seu programa, entre as questões básicas, fundamentais e fechadas, as reivindicacões
apresentadas pela Liga Eleitoral Católica, apesar da inabalabilídade de minhas convicções pessoais em questões religiosas, eu não venho aqui, Sr. Presidente, e quero que este fato·
fique perfeitamente esclarecido e assentado, eu não venho
aqui, reepito, pleitear privilégios ou prerrogativas para a religião católica, ass.im como não o faria para outra religião'
qualqUl~r, de que eventualmente fosse prosélito.
O SR. ADROALDO COSTA - Muito bem; queremos a igualdade.
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL - Eu não venho;.
Sr. Presidente, fazer propaganda em pról desta ou daquela
religião, muito menos atacá-las de qualquer forma; eu quero irmaná-las todas no mesmo fim, interessá-las todas namesma causa: na educacão do povo brasileiro pela moral religiosa.
Na minha fraca e despretensiosa opinião, o ponto vulneráyel, o calcanhar de Aquiles no discurso de S. Ex. o Sr.
Deputado Guaraci Silveira, aquem tributo, como tive oportunidade de afirmar, acatamento e respeito, a causa primordial dos repetidos e acaiorados apartes de que em sua oração foi alvo, a ponto de impedir a concatenação de idéias edificultar a sequência, foi, sem duvida alguma, trazer sua
Ex. para a tribuna da Camara, um ataque premeditado, violento e extemporaneo á Igreja Católica, procurando feri-la
nos pontos em que S. Ex. a julgava mais vulnerável, através
todas as épocas de sua história.
O SR. GUARACí SILVEIRA - V. Ex. permite um aparte'?
V. Ex. não pode me assacar essa acusação, porque eu trouxe um discurso escrito e logo de princípio foram os apartesveementrs qGe me desviaram completamente da norma que
me traçára. Antes de haver tocado qualquer cousa, irromperam ataques, grilos e protestos.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - O ataque partiu de V. Ex.O SR. GU.-\ftAcí SILVEIRA - Gritos de gordos e magros
e de todos os lados. (Riso.)
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL - Eu respondo
ao aparte de V. Ex. Di~se, afirmo e repito que V. Ex.
t~onxe para aqui ataque premeditado c violento. PremedIlado, porque V. Ex. levara á tribuna notas pelas quais
orientava e concatenava o seu discurso.
O SR. GUARAcí SILVEIRA - Eu pedi para falar, mas
VV. EEx. nüo me deixaram.
O SR. J.'REDERICO WOLFENBUTELL
Violento,.
porque, em primeiro lugar, V. Ex. afirmava, entre outras·
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.(lousas, que a igreja católica, através da inquisição, levantava fogup.iras para queimar inocentes em praça pública; em
.segundo lugar, porque pretendia subjugar a consciência dos
.povos, e, em terceiro lugar, porque durante 50 anos, três
meretrizes deram o papado á quem lhes aprovera.
O SR. GUARAcí SILVEIRA - Posso trazer provas de que
-ao inquisição armava fogueiras em praça pública.
UM SR. DEPUTADO Os prostestantes, na Inglaterra,
também queimavam os seus adversários.
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL - Afirmou V.
Ex. que a igreja católica pretendia subjugar a consciência do
-povo. E, finalmente V. Ex., um ministro, desta tribuna de.clarou que durante 50 anos, três meretrizes conquistaram o
,papado.
O SR. GUARAcí SILVEIRA - Posso ler a página 442 do livro do Monsenhor Gouly.
O SR. lJ.I)RREIA DE OLIVEIRA - Peço a V. Ex. que leia
a página inteira.
~
\0 SR. GUARACf SILVEIRA - Li parte; V. Ex. leia o
resto .
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - V. Ex. leu o que lhe con-veio.
O S8. PRESIDENTE (fazendo soar os tímpanos) - Aten.cão! Está com a palavra o Deputado Frederico WolfenbuteU. Peço aos 81's. Deputados o obséquio de colaborarem
.eom a Mesa no sentido de manter a ordem.
O SR. GUARAcí SILVEIRA - Sr. Presidente, estou pron.to a dar toda a atenção, mas quero pedir ao orador que não
-me acuse do que não fiz.
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL - V. Ex. não
.disse o que afirmei aqui?
O -SR. GCARAcí SILVElAA - Disse e provo.
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL Simplesmente declarei o que V. Ex. afirmou.
O SR. GUARAcí SILVEIRA - Peço a V. Ex. licença para
.responder. Disse a V. Ex. que havia trazido notas para discutir um assunto histórico, com referência á Constituição,
.e que logo os primeiros apartes ::ne desviaram do assunto,
obrigando-me a dizer aqui que tinha na mente, mas que
não pretendia manifestar.
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL - V. Ex. tinha
.no seu sub-consciente.
O SR. GUARAcí SILVEIRA - Tinha, porque li a história.
O Sr. Presidente (fazendo soar os tímpanos)
finda a hora do expediente.
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O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL - Nesse caso
peço a V. Ex. que me reserve a palavra para uma explica..ção pessoal, após a ordem do dia. (Muito bem; muito bem.)Passa-se á
ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de Traj)alho de Comissão, dou a palavra ao Sr. Assiz Brasil.
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o Sr: A.ssis Brasil (Movimento de atenção. Palma<;) _
Sr. Presidente, a esta altura de uma vida tão longa e natura~mente, t~o ~aturada de experi~ncias de todo o 'genero,
eu Já estou _Imune de uma quantidade de pretenções quepesam sôbre a triste humanidade, inclusive esta de - numa
situação como a que atravessam a nosSa pátria e esta digna
Assembléia, que espero a represente legitimamente - pretender fazer o que se chama retórica.
Alguns amigos - creio que cOm o conhecimento mais íntimo de V. Ex., que, entre êles, tenho a honra de contar entenderam que eu, dadas as minhas humildes e insignificantes responsabilidades (não ap0íados), e também os meus
antecedentes, não podia passar por esta Casa sem dizer aoque vim, sem trazer o meu depoimento a respeito da grandeobra que temos entre mãos.
Escravo, que sempre tenho procurado ser, do meu dever,
reconheci, imediatamE:nte, a justeza de tal conceito, e é nesse
sentido, com essa. intenção, com a humildade que envolve
este pensamento, que compareço diante dos prezados colegas.
Os extremos em todas as coisas se tocam, ou, para sermais preciso - na linguagem dos senhores matemáticos, confundem-se como duas retas paralelas se confundem 00'
infinito pp.la anulação de seus angulos opostos.
Assim, também, nas coisas humanas. O fenômeno quetemos diante de nós, a magnitude da obra confiada a esta
Assembléia, é tão grande que, na impossibilidade de apanhara seu conjunto e de tratá-Ia dignamente, é permitido a qualquer de nós tomar as circunstancias aparentemente, senão em
verdade, mais superficiáis, e entreter com elas a escassa dialética de que é preciso usar para que cada um desempenhe
aquf seu dever.
A minha primeira inspiração, Sr. Presidente, ao aceitar
a sugestão dos meus amigos, foi tomar o anteprojeto de Constituir,:ão do Brasil, oferecido pelo Govêrno Provisório, e.
abrindo página por página, ir fazendo minhas observações,
á medida que elas me parecessem oportunas. ~sse método
não deixava de ter o fundo de familiaridade, o fundo de confianc:a, de despretensiosidade que quero imprimir, mais da
que ás minhas palavras, aos meus conceitos. Ele é, porém,
um tanto longo; e, por isso, resolvi ocupar-me de uns quantos fatos capitais, que me r,arecem planam sobre toda a
obra que temos dirtnte de nós e, principalmente, sobre asnossas intenções. que partem do princípio de que são as melhores _
Porque, por mais divergent% que sejam os objetos da
sobêrania nacional, quando ela decreta os seus representantes para o fenômeno da magnitude deste, a verdade é que.
ao penetrarmos aqui, cada um de nós se sente penetrado, ao
mesmo tempo, da importancia, da responsabilidade de que é
portador; cada um de nÓs, ao entrar neste recinto, se sente
- na linguagem do gl'::J.nde Presidente dos Estados Unidos
- Como uma polegada debaixo do tacão de cada bota - quel"
dizer, sentimo-nos elevados á. altura das responsabilidades
que cáem sôbre os nossos ombros,
Eu, pois, parto do princípio de que não pode haver má
vontade entre os homens que aqui se reunem e. de que essas
simples degladiações de planos e de princípios, de que êsses
atritos, essas controversias, êsses combates que, de quandO'
em quando, se formalizam aos nossos olhos, não são mais do
que um fenOmeno natural, que vem explicar, mais uma
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vez, ramo na natureza, entre os homens que aquí se reunem,
a verdadeira unidade está na variedade.
Não haveria nada mais detestável, mais indigno de uma
Assembléia Constituinte, especialmente como esta, que aparece em momento tão extraordinário da vida nacional do
que vermos todos nivelados pelo mesmo estalão, quer dizer
sofrendo o efeito da rasura que nos anulasse a todos. tosando
as divergências, as diferenças, os apetites, as predileções de
cada um de nós.
E, pois, tomando a deIíberac;ão que tomei, para objeto
de minhas palavras, de minhas ponderações, durante o
tempo que me é permitido falar agora, e, talvez, em algumas
das sessões que temos ainda diante de nós, começarei por pedir licenc;a á Assembléia para trazer
meu depoimento em
certo sentido, que não será, absolutamente, sem interesse
para ela.
Eu creio. Sr. Presidente, que algumas das controversias
que aqui se estabeleceram entre nós, sem deixarem de ser
uteis, como o conflito das idéias sempre o é, eram, entretanto, dispensáveis. Muitos dos oradores, que me precederam
na tribuna, têm trazido esclarecimentos á Assembléia, no que
respeita ás diferenças entre o principio da primeira República e o seu fim, entre a Constituinte de 1891 e a de 1933.
Por um dêsses privilégios de que a gente. ás vezes, não
é digno, mas com o qual se tem de conformar, eu, com exceção feita do meu querido e velho amigo, o ilustre e venerando Sr. Seabra, sou a única testemunha presencial daquele
primeiro fenômeno, de que temos agora a segunda parte.
Pertenci á Assembléia de 1891. e causou-me certa especie vamos falar uma linguagem de estudantes - ouvir declarações, não só nesta tribUna, como também em nossas conversações particulares, a respeito de qual das duas grandes reuniões cívicas teve mais magnitude e esteve mais á altura das
circunstancias.
Ora, meus amigos. a minha opinião, eu a dá'rei com
muita simplicidade: elas são perfeitamente iguais, tanto
quanto posso julgar.
Agora, a Assembléia Constituinte de 91 aparece-nos através do prisma de 40 anos. A memória recorda e a imaginação
exalta todas as figuras do passado. É um fenômeno consolador para as tristezas da nossa alma, para a deficiência do
nosso entendimento, êsse da depuração que o tempo exerce
através de tonas as coisas, de todas as sensações da nossa
vida. Nós, hoje, vemos todos os homens do passado, não s6
os de 91, mas os anteriores a êles; e, sobretudo, êsse, que
jã têm, por assim dizer, a patina da história sôbre as suas
estatuas, nós os vemos engrandecidos através da no~sa imaginação, por essa piedade, por essa solidariedade humana,
por êsse movimento, digamos até, de bom senso, que nos
diz que não podemos honestamente repudiar capítulo algum, incarnado na nossa história e no nosso passado. (Jlllito
bem.) Os homens de 91 são iguais aos de 33, com a única diferença de que aqueles são vistos através de 40 anos e nós
nos estamos contemplando uns aos outros. Espero que. em·
mil novecentos e não sei quantos, - desagrada-me fazer contas de números, mesmo porque não estimo a idade ne:u as
datas pelo calendário, - mas, os que vierem, numa ')utra
Constituinte que o Brasil há de ter necessariamente ou muito
provavelmente, também nos enxergarão a nós, esfumados
nessa grandeza de que nós mesmos não nos sentimos possuidores, não só pela nossa modestia, como também porque c1'e-
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mos nos nossos defeitos e êstes, para os homens, preponderam sôbre as condições do optimismo.
Esta Assembléia não tem mais do que fazer o seu dever.
É um dêsses fenômenos que cabem dentro do grande conceito
que os católicos, através de Fenélon, ~xprimiram, quando disseram: "'L'homme s'agile et Dieu le méne"; e, mais tarde,
quem pretendeu fazer uma religião sem rei nem Deus, formulou de outro modo: "O homem se agita e a humanidade
o conduz". Nós não temos mais que nos agitar; não temos
mais que pensar que viemos aquí para fazer uma Constitui.ção; não temos mais que nos convencermos de que êsse é o
nosso magno dever, dever de honra de todos que aqui nos
reunimos: repetir êsse histórico juramento da sala do jogo
da péla - de que não nos retiraremos daquf sem dar ao Brasil aquilo que êle nos mandou fazer. (Palmas. Muito bem;
muito beul..) Esta Constituição há de sair de acórdo com as
necessidades da época. Não será uma obra eterna, definitiva,
estará sujeita á lima do bom senso, do uso e da inte:-prp-tação.
'
Eu já exprimi em público, depois que vim ao Rjo de Janeiro, um conceito que tenho ouvido repetir por muitos
amigos - aliás, não sabia que o tinham de tal forma divulgado - : as idéias, as opiniões e os entendimentos não lião
propriamente do indivíduo, são da época; os homens pensam que estão divididos, mas, no fundo, estão penetrados
pela atmosfera dentro da qual respiram e onde criam, não só
os globulos vermelhos das suas artérias, como também a
massa cinzenta do seu cérebro. (Muito bem.)
Uma obra que agrade a todos é impossível. Já di:;se o
grande comedi6grafo que não há govêrno que agrade a todos; e, se houvese, devíamos desconfiar dêle. Faremos, pois,
uma boa constituição e essa boa constituicão depende, sem
dúvida, sobretudo, de que colaboremos nela, porque ela. não
é um cogumelo, não é obra que nasça expontaneamente; mas
não nos dará tanto trabalho quanto parece.
Já me pacere bastante aceitável. O Govêrno Provisório
não manifestou a pretensão de que sua obra fosse intangível; ao contrário, apresentou-a como base para discussão.
Esta Assembléia, quasi expontaneamente, sem combinação, por meio de ato que pudemos dizer reflexo, pensou,
imediatamente, em nomear uma Comissão, encarregada de
rever o anteprojeto do Govêrno Provisório e propor as alterações que lhe parecessem bem.
Ao mesmo passo, pE:lo nosso Regimento, limitou o lapso
de tempo para a apresentação de emendas. Há outro prazo,
para a Comissão digerir essas emendas, filtrá-Ias, joeirá-las
e traze-Ias, depois, ao plenário da Assembléi",.
Todas essas operações passarão, naturalm<3nte.
O único empenho que devemos ter é trabalhar, despresando questões que não tenham atinência direta, completa,
indiscutível com a grande missão, que ora nos está confiada.
Agora, vamos á colaboração que cada um tem de dar.
Pertenço a uma bancada muito reduzida, mas, assim
como ainda agora dizia que não conto a idade pelo calE'<nrlá.rio, também não avalio a fôrça das bancadas pelo número
dos seus componentes. Ê questão material; e, ás vezes, um
só homem tem razão, contra o resto do mundo ...
O SR.. ViTOR RUSSOMANO - V. Ex. só, vale por uma
bancada.,
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O SR. ASSIS BRASIL - Agradecido a. V. Ex.
Minha bancada, que poderiamos chamar de tripé - pois
.somos três - apresentou uma série de emendas baslante extensas. Não poderia eu justificá-las todas. Sou acompanha.do por dois dos mais brilhantes espíritos do meu Rio Grando
doSu!. (Muito bem), dois jovens perfeitamente á altura de
trazer aqui todas as explanações necessárias, de colaborar
·com a Casa, e, até, muitas vezes, de sugerir a esta digna
Assembléia o melhor caminho a ser seguido. :/;:les farão êsse
serviço. Ocupar-me-ei, apenas, de coisas muilo perfuntórias.
As emendas que apresentamos - e são bastant~ numerosas - giram, sobretudo. em tôrno dêsse fato capital,
,dêsse eixo principal: o Brasil precisa, para ser uma nal;iío
digna desse nome, para ser digna de govêrno democrático,
·que parece unanimemente aceito em todas as camadas so-ciais, em todos os ramos da intelectualidade nacional; o Bra'1;il, para estar, enfim, á aitura de si próprio necessit.'l, "lntes
de tudo, de representação verdadeira, insusceptível de ser
fraudada, tanto quanto as coisas humanas podem defender-se contra os artifícios do diabo. Talvez seja esta n única
palavra de religião que eu pronuncie, durante todo o tempo
,em que estiver na tribuna. (Risos.)
Estamos, senho..es, nesse ponto perfeitamente seguros 13
tranquilos de que não encontramos oposição de ninguém. A
·representação verdadeira é já fato aceito, irredutivelmenle
ligado á alma nacional; é uma espécie de calamide, como essa
do herói e mártir antigo, que não se podia arrancar sem
levar com ela as carnes 6 &. própria vida.
O Brasil há de ter representação verdadeira, perfeita,
ou não há de existh', Esta é a idéia mais profundamente ligada á conciencia nacional.
É de onlem, entretanto, que essa verdade não era inteirnmcnle aceita. Todas as coisas têm suas oportunidades.
O proprio fáto de que a Terra gira em redor do Sol, por
:muito tempo não foi oportuno, Viveu-se perfeitamente com
a conccpc;ão de Ptolomeu - geocentrica - de que a Terra
era o centro de todo o mundo. E aquele que, pela primeira
'vez, ousou insinuar que isso não era verdade, passou muito
·máus bocados e teve necessidade, mesmo, de reconheceer,
,sensatamente - porque se tratava de um sabia, que devia
ser pessõa de bom senso - que era conveniente retratar-se
.e dizer que, por enquanto, poder-se"-ia, admitir que a Terra
era o centro.
O SR. ADROALDO COSTA - Ele não soube demonstrar.
Asseverou, mas não soube dar a prova.
O SR. ASSIS BRASIL - Os sabios são sempre dubital.ivos.
Aqui, no Rio de Janeiro, tive um amigo-um dos pre-homens da ciencia nacional, pessôa digna de veneracão, cuja
memoria por todos os titulos respeito, um grande sabio, um
'grande mestl'e, um grande medico, um grande patl'iota, um
;grande repúblicano: o professor Domingos Freire.
Entreteve por muito tempo a civilisação medica do Brasil com a idéia da chamada teoria hidrica. isto é, que pela
'febre amaréla era responsavel a cousa mais fina, melhor,
'mais intaxavel, mais digna de apreço e admiração que temos
:no Brasil - a agua do Rio de Janeiro, Não conheço agua
melhor do que a do Rio de Janeiro; pois foi responsavel pela
febre amarela! (Riso.)
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Espero que nenhum dos doutores que me ouvem medesminta.
Do mesmo modo, a teoria, o conc~ito de que a representação verdadeira é a primeira necessidade das naçõe::s livres,
especialmente das repúblicas, sobretudo das repúblicas democraticas, por muito tempo, não se considerou oportuno.
FOI aind.. no ano de 1925. O calcul<.., agora, é fll.Cil pouco
mais de meia duzia de anos. Eu, humilde como sou, tive, entretanto, a honra de ser, por documento solene, considerado,
indicado e nomeado chefe da Revolução Brasileira pelos heroicos militares que se retiravam de São Paulo e resolveram
dar corpo ao fenômeno que representava aquele movimento,
o qual nfro era simplesmente uma indisciplina de quarLeis
- pelo contrario: urra sintoma da necessidade inadiavel de
que o Brasil precisava remodelar-se. Nessa ocasião, ainda
tive oportunidade de lançar o que se chama - o que se devia
chamar, porque a verdade se esquece com muita facilidade o legitimo manifesto da Revolução Brasileira.
Eu poderia, mesmo lêr algumas palavras dêsse documento tão recente e já tão esquecido da Revolução Brasileira: o manifesto da Aliança libertadora do Rio Grande do
Sul, publicado em l\fontevidéo - quando tinha a honra de
estar desterrado nessa ocasião, em 1925.
Pouparei á Assembléia o trabalho de ouvir cousas tão
longas, mesmo porque terei necessidade de lêr alguma outra
causa.
l'iesse manifesto se diz: (Lé)
..Aí, proclamou-se, pela primeira vez, solenne e abertamente, a époea da revolução. Essa idéia re~ caminho. Muitos dos brasileiros que então a combatiam, e com razão, porque esse era seu modo de pensar, essa era sua sinceridade,
sentiram-se penetrados, pouco a pouco, não só pela evidência do fato em si, não só pela fatalidade histórica que obriga
Of! homens a serem escravos de seu destino, mas, também, e
muito, pelo método seguido, - e não quero ser nesse ponto
trombeta das minhas próprias virtudes. mas devo apelar para
a larga experiência que possuo na atividade que tem sida a
principal na minha vida - pela maneira um pouco diplomática. digamos, de levar as causa. Com tal resultado, não
de ontem, mas de há alguns anos, eu mt'smo tive a glória de
contemplar os homens de maior significação da minha própria terra e do Brasil inteiro, aqueles mesmos para os quais
seria um verdadeiro sacrilégio prégar os postulados que se
contém no manifesto do qual acabo de ler agora um excerto.
E êsses mesmo, espontaneamente, sem saber porque o faziam, mas com Loda a lisura e, sobretudo, com toda nobresa,
declararam-se rendidos á evidência que se levantava ante
seus olhos. O manifesto chamado da Aliança Liberal, publicado nesta cid~de, não encontrou a mínima dificuldade, em
nenhuma de suas teses, para ser adotado, por unanimidade.
numa assembléia tão fina, tão ilustre e tão capaz, como poucas se terão jámais reunido em nação alguma, e, seguramente, nunca no nosso Brasil. (Muito bem.) Essa unanimidade
não é glória, não é vanglória, digamos melhor, para homem
nenhum, e muito menos para a minha humildade. Reconheço que sou apenas instrumento de minhas idéias. Já declarei
que os homens não valem nada; os princípios valem tudor
Isso é uma glória, mormente para aqueles que reconheceram
a verdade.
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Nesse mesmo manifesto eu digo - e não o preciso leI""
"errar é dos homens; teimar no êrro, é das bestas".
Pois bem. Os brasileiros não teimaram mais no êrro. A
idéia se fez unanime. E creio que mesmo por aqueles que'
se viram prejudicados pela reviravolta fatal e profunda operada nas causas nacionais, mesmo por eles foi aplaudida a
aurora da regeneração da nossa terra.
Agora, pergunto: que era essa regeneração? J1:sse manifesto o diz. Era, em primeiro lugar, a necessidade da representacão, mas da representação de fato. A segunda parte
do binômio -e creio que a Assembléia já a adivinha - era
a justiça. Isso, e tudo o mais, emfim, que exprime cousa nobre c santa, pode não ter sentido, são verdadeiras bolhas desabão que encantam os olhos e desapal'ecem imediatamente,
como miragem. Mas aqui, não; aqui hávia sentido profundo
em cada uma das palavras, em cada uma das virgulas, que
se dispersaram por sôbre o ambiente nacional. Quando diziamos ~representacão", queriamos alguma cousa, havia substnncia nisso, lá dentro existia algo d~ positivo. Quero que
alguem nesta Assembléia me conteste - e já sei que o seria
por gente cortês, que não há aqui de outra laia - quero que
me conteste, pois dar-meia grande prazer, ajudando-me noprosseguimento do meu raciocinio - si eu ferir um apice
de verdade na proposição que vou afirmar.
Não é verdade que, no regime que botámos abaixo com
a Revolução, ninguem tinha a certesa de se poder alistar
eleitor Ninguem. Creio que nem o proprio Presidente da
República. Ele mesmo não tinha certeza, porque, si raramente alguns votaram, havia o preconceito de que o Presidente da R2públíca desprezava essa cousa tão insignificante,
como seja o depositar uma cedula na urna.
E peco perdão a algum que tenha feilo exceção. Ninguem, pois, Linha certf'za de se fazer qualificai', como a de
votar. Nem demoro esperar resposta, porque já sei ql1~ tem
de ser o silencio. POI' que? Razões seria ocioso as estar
dando. Votando, ningucm tinha a certeza de que lhe foslle
contado o voto. Os votos eram manifestados em urnas,
mais urnas funerárias do u.ue rl'lpresentúntcs da soberania
nacional; urnas que eram imediatamente abertas, quebradas, arrombadas de qualquel' forma e us próprios poliUcIll!3i1'05 que faziam a eleição se encarregavam de pl'ocessá-Ia a
bico de pena, etc. Ponhamos uma reticência,.. Uma. vez
contado o voto, ninguem tinha Sl:gUrança de que seu eleito-havia de ser reconhecirlo ai.I'hVés d~ uma apuração feita
dentro de:;ta Casa e por Ql-dem, muitas vezes, supel'ior. É
a vcrdade.
Para não ir mais longe, dirf'l1'.lo' r ~lf) menos dessas
quatro faltas dessa dinamização nmis que homeopálica, porque o número clás!>ico é de cinco - e quandu é de menos
de cinco não é 1Jôn. - resultava o que nós Unhamos como,
representação. Pr'opuzemos, então, que 01'1'. preciso fazer
um instrumento, uma lei que garantisse, não só que garantisse, como obrigassE\ toda a gente a ser eleitor. E creio'
que ninguem ne~ará que é assim, e que assim há de ser,
enquanto tivermos lIma atmosfera normal.
Segundo - que. uma vez eleitor, não possa deixar de
votar, desde que quizesse e mesmo não querendo, porque o'
voto, ainda que indiretamente, tem de ser obrigatório, ou,
quando não seja uma obrigação da dignidade, seja uma.
obrigação cívica. Virá isso como a melhor das sanções._
-
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Terceiro - que os votos não serão objeto dos bicos
,de pena, mas, sim, irão para os juizes.
Dispenso-me de comentar esse aspecto.
Uma vez contados esses sufrágios, certo seria que
"aquele que merecesse a maioria dos votos teria seu diploma
porque acabamos, justamente, com um dos maiores absurdos, que, por ser tão grande - por essa mesma regra,
ainda ba pouco cilada, de que os extremos se tocam - não
ofendia a nioguem, parecendo, até, a coisa normal do mundo: os verdadeiros interessados, os próprios deturpadores do
;processo eleitoral seriam os juizes. Juizes e partes! É
coisa que hor-roriza, que faz arripiar a toda gente, especial.mente os juristas, um dos quais está diante de mim. Espero que tolere as sincadas que, de quando em vez deI',
metendo a mão na sua seára.
Senado e Camara eram juizes e partes, ao mesmo tempo, dessa causa interessantíssima de se saber quem seria
·h molécula da representação nacional, diante do nreópago
-da n~ão. Si a Camara trabalhava "aulant bien que mal",
era por essa outra innu~ncin, de que vos falei, de que a
atmosfera penetl'a o:; homens a tal ponto que até se tem
feito verdadeiros gatunos delegados de polícia~, talvez
.mais do que nós pensemos, com excelentes resultados ..•
(Riso). A posição é que faz o homem.
Uma pequena observaçlio que eervc para este caso: é
preciso consolidur na eonciência nacional a necessidade da
.nlio sollllr mais essa grande conqui!\ta que, perdida, abriria
o nosso próprio túmulo, como nação e como povo digno.
O Brasil nlio pode mais deixar de ter representação verdadeira. Ê o primt'lro termo do binomio.
Agora, vt'm os sábios, os prudentes, os conselheiros
Acácia c dizem: - "Mas as leis não valem nada, senão a
educaeüo. SI o povo não está preparado, é inútil". Eles
tClm alguma. razão. Nüo toda.. As leis não valem tudo. Ê
inútil fazer uma lei mandando baixar uma estr~la até a
Esplanada do Castelo, por exemplo, como seria inútil fazer
leis declarando que todos os brasileiros sejam virtuosos ..•
Isso seria muito fácil.
Mas ninguem me dirá que seja indiferente eu estabeleca um regulamento mandando meter na cadeia o gatuno
que põe a mão na carteira de um caro colega constituinte,
'ou um regulamento que premeie este homem e o traga para
dentro deste recinto. São coisas bem diferentes. É um juizo
-simplista, sem consequência, sem reflexão, sem peso de qualidade alguma, tanto o daqueles que dizem que as leis fa-zem tudo, como o daqueles que dizem que as leis não fazem
nada, .
Agora, o Brasil já. teve a sua oportunidade de possuir
~ suIl: lei de representação. Ele já deu a melhor prova que
'Jámals poderá dar. Estou mesmo convencido, de que, nos
poucos anos que me restam de vida, não terei oportunidade
de observar outro espetáculo como o que assistimos quando
,da eleicão desta Assembléia. Não tinhamos educação para.
compreender os seus termos, o seu espírito, mesmo porque
-ela tem muito de original; não é copia de lei alguma.
'Comeca por isto: somos o primeiro país do mundo que fez
um Código Eleitoral.
Havia isto e havia mais a falta de ambiente eleitoral.
<!s antigos escolásticos podiam dizer: non erat Me lOCU8
- nao era o momento de se fazer eleicão algum~ porque
.-.esta, como tudo, depende do ambiente.
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o Govêrno Provisório cometêra grande erro, na minha,.
opinião, - digo com todo o respeito, é verdade, mas sou
obrigado a falar com franqueza á soberania nacional - oGovêrno Provisório cometêra o grande erro de querer legalizar um absurdo, isto é, de faze!" do provÍl:iól'io, permanente. Não ha nada pior do que pretender por meio da fôrca.do martelo, da espada, do canhão ou de qualquer outro modo- mesmo usando das bõas qualidades ou da habilidade,
especial dos titulares do Poder, - não ha nada pior do·
que ir contra a razão, contra a lei. Provisório é provisório;
perpétuo é perpétuo.
O Govêrno Provisório, quando chamou a Nação a votar, já estava bastante combalido, por ter vivido muito mais··
do que razoavelmente devia. Teria as suas razões para..
isso; não as discuto, agora. Mas o fato é este: o ambiente·
não era eleitoral; tínhamos tido grandes conflitos nacionais;.
tinhamos formidáveis dúvidas pairando nos horizontes.
Nem toda a gente se julgava livre para se alislar, para.
votar. Alguns se achavam mesmo expatriados; outros com
receio de o serem. Depois era uma experiência qUê se fazia pela primeira vez. A criança, nos primeiros passos que·
dá, exita e cai e por vezes quebra até o narizinho... Somente depois, é que aprende a eaminhar.
N6s demos estes primeiros passos na lei mestra, na lei
substancial, para que todo o povo, livremente, pudesse escolher os seus representantes. E a Nação poude escolhê-los
muito mais brilhantemente do que era de esperar.
Agora, meus amigos, a segunda parte do binomio que
fazia objeto da revoluc;ão: Justiça.
Todos nós, que possuimos alguma influência social, estamos habituados a ouvir de todo o mundo, principalmcnte
dos homens quI' têm lides, cllusas, contestações: "l'ião quero
sinão justiça. Posso perder tudo quanto tenho; desde que
se faça justic:a, estou contentc".
Nã<. é bem assim. São palavras vãs, õcas, inconsequentes.
Quando pedimos, no programa da Revolução, que se
estabelecesse no Bl'n~il um sistêma de juslica, puzemos,
também, uma coisa sólida e positiva denfro nestas palavx'as,
deste símbolo verbal: Queremos simplesmente que a justiça.·
seja independente do podcc' polftico.
É coisa bastante usada, por nma razão muito análoga
a que militava em relação ao sisWma eleitoral. É uma expressão hastante usada n('sse sentido: que ainda não se
conhece país algnm organizado, que tenha estabelecido o·
organismo da justiça inteiramente independente do poder
político. Por toda a parte, quando mais não seja, o Executivo nomeia juizo!':. O fato de nomear juizes, não é objeção tão fundamental que destrua inteiramente todo o arca-·
bauGo da just.iça.É, cntl'ctanto, na minha opinião, dos meu!';
correligionários, e ouso mesmo dizer, de todo o Brasil, uma,
condição indispensável c subst,ancial. da ol'ganizaç.ão 11acio·.
nal, para que a justiça. seja uma realidade, que ela não
dependa, absolutamentp., de poder algum.
Propuzemos corrigir os dizeres do projeto da Constituição, que já. nos satisfaz bastante, mas não no todo; propuzemos que se eliminasse a faculdade do Poder Executivo
nomear juizes e que os juizes se fizessem uns aos outros.
Si fosse isto no princípio da creação, quando não havia
organização nenhuma no Brasil, ainda podiamos entrp.l'
nesse conflito, nessa dificuldade que já por muito tempo·.
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'preocupou os mesmos es~olást~cos. a que ainda ha. pouco
me referi: saber o que veJO prImeIro ao mundo - SI o 0,"0
ou galinha. As duas teses são quasi que igualmente sus"tentáveis.
,
Assim antes de haver organização, se os juizes Se fize1'sem a ~i mesmo, seria começar no ar; mas dado qUH ,iá
·temos antecedentp.s; dado, como dizia ha pouco, que nennum
povo tem o direi lo, e, sobretudo, utilidade, em repudia!' (';1'pítulo algum de seu passado, entramos nessa nova fas~ (J~
remodelação da República, encontrando já um Poder Judiciário estabelecido.
Esse Poder Judiciário tem sido debatido nesta tl'ib l 'iI\:1,
como ainda ontem, com o m~ior brilhantismo, com todd a
justiça, com a calma e precisão próprias de verdadeiro sábio, pelo meu prezado amigo e mestre, Deputado Ll"ví 8a1'!Ileiro. (Muito bem.) Elle tem seus prós e contras; mas
tanto os prós como 05 contras não podem ser atribuido:>
com juslica ao Poder .Judiciário, porque só é licito respon'sa-hílízar alguem por alos em que esse alguem seja inteu':l'mente independente de toda e qualquer influência. .-\ lí:berdade é uma dos condições essenciais da responsabili.dade.
Ora bem. Pergunto eu: o fato de nenhuma nação cio
'vilizada do mnndo, ainda constitucionalizada, ter cstabE:ic'cido completa independência do Poder Juriiciário em relação
aos poderes políticos, é razão para que ao Brasil não seja
possível faz{l-lo, agora? Absolutamente, e sostaria de ser
esclarecido sôbre tal ponto.
A nossa emenda é muito clara neste sentido. Acnita'IDOS os tribunais já existentes e declaramos quê os juiz('s
-se nomearão a si mesmos, se promoverão, se processarãn. Se
perseguirão. se removerão, se aposentarâo por ~i, sem necessidadp. de mais ninguem.
Quando digo os juizes, não me refiro a este ou áqup.!t
cavalheiro, a este ou áquele tribunal, mas ao conjunto, li.
conMp~ão inteira da justiça nacional, E ela, por esse fato,
não fica independente sinão legalmente; é apenas expressão
'legal. Desde logo ela respíra nessa mesma atmosfera de
·tona a atividade, de toda a concepção atuai que a sociedade
vai tendo dia a dia de si própria.
O essencial, porém, é que não terá então a Justiça motivo algnm para dar suas decisões, sinão consultando sua
'própria consciên.cia e os supremos interêsses nacionais.
Os juizes poderão continuar a ~rraI'; mas ainda assim,
trataudo-se de justiça, ha quantidade de gradacõ~s, afim de
,que as sentenças decisões e despachos possarr. ::>er corrigidos e reformados, para ser mesmo subrrogados.
Os próprios juízes supremos podem rever as suas sentenças, até mesmo em relação a causas r,rimes, e absolver
o mesmo homem que na véspera tinham condenado ás penas
ma~s cruéis. Tudo encontra remédio dentro dessa organi'zaçuo.
Agora, há também objccõcs a Isto, assim como uma
quantidade de rnzões que poderia dat', não fosse o adiantado
da hora e um pouco de respeito pelos ouvidos da Assembléia
pela minha garganta, para justificar o meu ponto de vista.
Quero ir logo a uma objeção que nos ajuda a discutir,
·objeção ad hominem, objeção de fato, que mui recentemente
,ouvi ainda. de meus amigos neste recinto, e é a de que, no
'Rio de Janeiro, já houve o caso de se ter de nomear alto
,funcionário. não sei se de Justiça ou de administração, e
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Ministro da Justica de enLão, que está vivo ainda, e se me
não engano é membro da Assembléia, recebeu um bilhete
- creio que não era azul. mas de qualquer outra côr - de
15 Ou 20 magistrados que pediam, um, para o genro, outro,
para o filho, outro, para o afilhado, ele .. Havia, apenas, um
candidato que não era apoiado por juíze:>. O Ministro e o
Presidente da República resolveram preferir essa excec;ão
gloriosa, entre lodos. Ai está um fato.
Vamos, porém, meus amigos. refletir um pouco. "f;sse
fato se daria com a mesma facilidade, com a mesma normalidade, com a mesma insistência no sÍl;tcma em que os
juízes tivessem a responsabilidade de seus atos? Deu-se,
simplesmente, porque era possível, porque na juslic;a podiam intrometer-se influências estranhas, porque não eram
os juízes que nomeavam os membros do Poder Judiciário.
Era, sim, um corpo estranho - o presidente, e êsse presi.dente podia receber empenhos, podia receber bilhetes, podia
receber pedidos, inclusive dos próprios juízes, que são de
carne e osso como toda gente; êles não tinham responsabilidade.
Agora, mudai o caso para o sistema que deve prevalecer no Brasil, da Justiça inteiramente independente, e vereis qu~ os próprios juízes, diante do conflito de interesses,
desde logo farão que se anulem todas as influências deleU~
rias, e depois aparecerá, claramente,
resultado da decisão
dos tribunais, que operam publicamente, e, quando não pu'blicamenle, operam dentro de uma casa de cristal, através
de cujas paredes a opiniãó pública, com seus olhos agudos,
penetra e discerne tucio quando alí se passa. O caso foi
possível. exatamente. porque o sistema era civioso, mas da.í
á Justj(:a plena independência, independência que não se
torna absolutamente perigosa para ninguem, porque a Justiça é um poder desarmado de ferro e de fogo e, depois,
não se exerce por um homem só, não se exerce por precon,ceitos. por temperamento, por índole, por violência pessoal.
Ela se dilúe de tal forma em quantidade de espíritos preparados, amestrados no ofEcio, que todas as coisas mais vão
desaparecendo como uma gota dágua doce no mar salgado.
Propomos, mais ou menos como o projeto, que os candidatos á magistratura comecem pelo concUl'SO. Isso indefectivelmente. Ninguem ingressará no ciclo da Justiíia sem
passar pelas colunas purificadoras do concurso.
O concurso, dirá muita gente experiênte das coisas pú'bJi~as, não é garantia absoluta de capacidade. Não é. É,
entretanto, garantia absoluta do afastamento das incapacidndes crassas. O verdadeiro incapaz nem se apresenta ao
concurso e, se se apresenta, foge na véspera ou foge na
banca. t, desde logo, uma prova, uma indicacão, um prin.eípio de apôio para o raciocínio dos r.esponsáveis.
t;ma \'ez Já dentro, esse juiz só serri promovido - eu
mesmo tinha pensado em dar chance ao méril.o - 2/:3 por
antir-'llidnde, como diz o pl'ojeto, e 1/3 por mérito. Mas, refletindo depois, e ouvindo, sobretudo, as sábias ponderações de
companheiros de bancada e de alguns outros amigos, r~n(li
ml' lí evidência de que o meio era tornar absnll1ta a anti:,midnde. mas llnt.iguidade inteligente, nnt.iguidnde que não é
fnt.al, nnLigllirlncle quo é a experillncia, a capacidade, n acuD)Ulnci10 de idoneidnde, para o desempenho da função; não J
bolor, não é o cunsnr.:o, não é a morte, como muitas outra~
.-antiguidades que conhocemos, inclusive talvez a minha.
-'O

°
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Eu queria que o mérito fosse julgado taxativamenta-;.
Era, também, uma. idéia. Mérito não é só dizer que "o can-·
didato Fulano me agrada a mim ou agrada a qualquer outro:
dos que o vão nomear. Proponho que o mérito seja avaliado-,
assim: o juiz que deu mais de 15 sentenças, que não foram
reformadas, o juiz que escreveu obras de valor, o juiz. que'
serviu em têrmos excêntricos, que foi assíduo no desempenho da função, enfim que teve vida moral. Isto seria pontode mérito. Estou, porém, convencido de que, parã. evitar in-o
terpretações que deixam infiltrarem-se coisas pouco exPlícávp.is. o melhor é encouracar-se inteiramente na antiguidaoe, mas antíguidade julgada pelo critério inteligente. Vamos'
um pouco mais longe: que, nâo só a entrada no r.orpo judiciário, como também certas promoções, ainda passeI1l pelo·
C<JDcurso. Mas depois disso, quando mesmo não seja a antiguidade que deva falar, ainda os juízes superiores, aqueles
que tenham r r€'l:>ponsabilidade da nomeação e da promocão,.
pl)dem (~iimjnar o membro da Justiça que, por qualquer razão - ás vezes uma infelicidade física, uma enfermidade,
uma velhice prematura - não se encontre em condicões deser promovido. ~ntretanto, no caso de dúvida não se permita que alguem seja preterido, porque na minha lar~3 ex-·
periência de vida, não só neste país, como em muitos 0'1tros povos civilizados do mundo, onde a atividade diplQmatica me levou, trago uma convicção das maiores, f:'utre as·
maiores de minha existência e é a de que nada 0 tão deletério para o funcionalismo, para a administração. como a·
pret(·!'ição. Desde a nobre profissão das armas até a do
humilde e1l'pregado público, cada um de nós, até por dignidade, deve fazer boa idéia de si próprio e dificilment.~ se·
convencerá das razões que derem da superioridade de alguem que nfio tenha tempo de serviço para lhe passar por
cima. Depois, acho que na justiça, esféra inteiramellto:~ calm&., onde a sabedoria, a reflexão e a prudência dev~m r,-reponderar sóbre tudo mais, a antiguidade inteligente, como
digo, sujeita ás pOllderacões da responsabilidade das autoridades que hão de fazer a promoção, deve ser o único critério.
Eis ai, mens Srs., o que eu devia dizer por agora dêsse
binomio, que me custou tanto trabalho a fazer pem~lrar a
meio, porque creio que não está decorado, app.!õal' de tão
curtinho, por toda a inteligência brasileira: o que o Brasil
precisa é de represent.ação e de justiça. Possuindo essas duas
coisas, eu me contentaria mesmo com uma Constituição que·
não tivesse senão essas duas palavras, ligadas pela humilde
conjunção; possuindo e!õsas duas coisas, não sei o qu~ mais
falta. As can~aras, as eleições de autoridade executiva, tudo
enfim em que o IW.ís fosse consultado, huvia de representar
legitimamente a vontade nacional. Esta vontade pode uoroal.'
coisas que não sejam boas: a naçúo também se corrige, tem
também as suas nevroses, os seus momentos, suas hesita<jões, seus "emporlpments", mas é preciso deixar que ela
viva, segundo deva viver. O caso da nação é o mesmo de cada
um de nós. Que s/'l'ja de cada um de nós se chegados á idadlJ
em que o Código Civil nos julga maduros para fazer as nossas asneiras, o nosso papai nos dissesge: "Não; menino não
pode fazer êsses ne~ócios. Precisa praticar mais." Como queriam os monarquistas, como queria o Sr. \Vashington Luis
a respeito do seu sistema centralizador, tiranico, de inter-o
pretação do Govêrno presidenciaL Não; na. água é que sa-,
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aprende a nadar. ~ no exercício da função que o indivíduo
adquire idoneidade para essa mesma função. É, pois, preciso
que a nacão tenha liberdade, não como querem os nefelibatas e sonhadores, para fazer os seus governos de anjos. Quero
que a nação tenha liberdade para fazer os seus maus governos, porque é pelo preço de fazer os maus negócios e
de dar os maus passos que os homens e os povos aprendem
a dar os bons e a ser dignos de sua liberdade. A representação verdadeira é uma nece!lsidade; não para fazer bom
govêrno, mas para tornar o povo apto a fazer um bom govêmo. Resumindo mais ainda: para que cada povo tenha o
govêrno que merp.ce, - porque nada mais injusto do que
dar ao povo o govêrno que êle não merece.
Os casos são tão comuns, tanto na vida social e política.
como até nas relações mais íntimas de nossas próprias pessoas. que eu teria até muito mau gosto, se quizesse referir
algum.
A representação é, pois, uma necessidade e com ela teremos camaras representando a nação e aptas a fazerem as
leis que esta quizer. Essas camaras farão todas as espécies
de leis: administrativas, políticas. judiciárias. Poderão mesmo reformar a Constituição pelo meio que esta indicar. De
maneira que, se tivessemos de invocar o espírito supremo
que descesse das alturas misteriosas e viesse dizer ao Brasil:
"Toma uma única molécula de sabedoria e será bastante para
1e engrandecer na vida presente e te levar a um futuro glorioso", nós poderiamos exclamar: "Dai-nos a liberdade, dainos os meios, a faculdade de eleger livremente os nossos
representantes e não precisaremos de mais nada." 40ra,
uma vez feitas as leis pelos que são autenticos representantes da nação, que é necessário? Que essas leis sejam bem
aplicadas. PaI·a isso, é preciso uma justiça independente.
Assim é que, com êsse simples binÔmio, temos a Constituição feita. E a bancada da Frente única do Rio Grande
do Sul quasi que nada mais aspira. quasi que se julgará
paga dos seus serviços e, até, da espécie de humilhação de
se apresentar aqui tão pequenina, deante de outras, que são
tão grandes e que tiveram elementos que, infelizmente, não
tivemos.
Só com isso seremos gratos á nossa sorte, respeitosos
para com esta ilustre Assembléia, que terá traduzido não
s6mente a vontade, ainda que não expressa, da nação, mas,
ao menos, os sentimentos reconditos, que ela não tem maneira de manifestar.
Tudo o mais são minudências, são circunstancias. Isso
é o substantivo. Tudo mais é adjetivo.
Eu teria, 81'S. Constituintes, matéria para abusar ainda
por muito mais tempo da vossa bondade, da vossa atenção,
da vossa comiseracão, mesmo. Acho, entretanto, que, tendo
dado êste recado, tendo falado a pessoas inteligentes, tudo
mais poderá ser lido entre as linhas.
Sempre que houver uma dúvida a respeito de como
os meus amigos e eu votaremos, podeis estar certos de que.
dentro dêste ciclo luminoso em que nos colocamos, haveremos de achar solu<:lio para tudo.
A democracia, a liberdade, a prosperidade econômica
da Nação, a sua glória. internacional; o seu presente plácido,
tranquilo, para que as nossas fam{lias respirem. gratas, o ar
nacional; tudo, enfim - o próprio respeito do passado, que
havemos de concluir por considerar um capítulo inderro,4VOLTJM p. 11
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veI da nossa História, a contemporização para com os males,
os erros, as dificuldades do futuro, tudo isso desaparecerá
deante da gratidão, se não expressa, ao menos tácita, que
estará boiando no coração da Pátri&, pelos seus legisladores,
que lhe derem representação e justiça. (Muito bem; muito
bem. Pallll,as. O orador é cumprimentado.)

Durante o discurso do Sr. Assiz Brasil o Sr.
AntÔnio Carlos, Presidente deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pacheco de
oJíveira, 10 Vice-Presidente.

o 81'. Presidente - Tem a palavra o Sr. Morais Paiva.
O Sr. Morais Paiva (Para ezpZicaçáo pessoal) - Sr. Presidente. S1"5. Constituintes. Não há, por certo, 81'.
Presidente, quem, na hora histórica que atravessamos, não ouça, ou, pelo menos, não presinta, o rumor
que se estende- de Norte a Sul do País e que se avoluma,
dia a dia, em prol da confraternização geral dos brasileiros.
Representantes do povo, quer pelo voto de partidos ou
classes, aquí estamos sob a vigilancia atenta da opinião pública, fôrça que, cedo ou tarde, em seu tribunal inflexível,
influenciará, sobremaneira, no deve e haver de nossas atitudes, dentro nesta Casa.
Quanto a mim, confesso que, embora nunca tenha tido
pendores pela polftica propriamente dita, como funcionário.
servindo ao Govêrno com lealdade, em postos de responsabilidade, jámais me desinteressei pelos destinos de minha
grande Pátria, sempre auscultando o sentir da nacionalidade
e as pulsações da alma coletiva do meu povo.
Assim, 81's., não tendo jámais pertencido a partidos
políticos, representante do funcionalismo público, a minha
palavra está eivada de cristalina e sincéra imparcialidade.
Várias vozes têm se feito ouvir nesta tribuna propu§"nando pela anistia ampla a todos quantos se encontram
afastados da Pátria, ou dentro nela, com os seus direitos poHticos suspensos.
.
O tempo - eterno resolvedor de problemas - retificando excessos e desarmando espirítos, tem agido tão balsamicamente sôbre êstes que, já nem se pode distinguir, olhando-se para traz, no desfecho dramático das últimas convulsões sociais, quais os vencidos e quais os vencedores, pois, a
finalidade máxima, quer dos governos defendendo-se, quer
dos revolucionários atacando-os, estou certo, era o bem estar
futuro do Brasil, visto por prismas divergentes. (Muitl)
bem.)

Não pretendo justificar nem estigmatizar revoluções,
porque, se as vezes, elas são eclipses na vida de um povo,
outras revestem-se das características de redenção.
Os homens do Govêrno atual vieram de uma destas Ultimas, desfraldando a bandeira de todas as liberdades cívicas,
sobraçando o escudo de reinvidicacões justas e inadiáveis e
debatendo-se, bravamente, pela anistia de seus destemerosos
precursores.
No topo do mastro do programa da Alianca Liberal, tremulou o pavilhão da anistia citando-se, então, a palavra do
Conaelheiro Justiniano José da Rocha "voz ungida de 5ebedo-
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ria política, que nos fala dos primórdios da nacionalidade
brasileira" :
"Chegados os povos á fase em que a reação não pode progredir, em que a ação esmorecp., cumpre que a sabedoria dos
seus governantes o reconheça, aí pare e, pelo estudo da sociedade, de!lklubra os meios de trazer a um justo equilíbrio
os princípios e elementos, que haviam lutado".
E acrescentava-se, com enfase: "É a hora das transll,ções, a hora do apaziguamento geral, a hora em que a tranquilidade desce sôbre o espírito da Nação! (Muito bem.)
Que muito há para admirar em que, nessa hora bendita, homens antes destacados num e noutro dos arraiais em
luta se estendam as mãos e, reconciliados, se disponham a
trabalhar pela felicidade e grandeza da Patria?!
Estamos, portanto, dentro de uma repetição histórica. É
um quadro cênico que volta ao palco dos acontecimentos nacionzis.
Há, apenas, mudança de personagens.
Ontem a intransigência dos governantes não se impressionou com os desejos da platéa, dando lugar a vaia estrídula que os arrancou do palco. Por conseguinte é de se
esperar que, hoje, o exemplo não frutifique, para o bem
do Brasil.
E tanto assim será que o honrado Chefe do Govêrno
Provisório, bem compreendendo o anseio unanime de pacificacão, já abriu os pOrtos e as fronteiras da Pátria a todos os
exilados políticos.
Mas, Sr. Presidente, data vênia, essa medida não é suficiente.
O Govérno pode perfeitamente, querendo, decretar imediatamente a anistia ampla, uma vez que está investido de
poderes excepcionais.
O solo pátrio foi, é verdade, ensopado pelo sangue de irmãos.
Na luta tombaram, de parte a parte, entretanto, homens
de valor e homens humildes que foram arrastados pelos seus
ideais.
Dessa luta o Govêrno saiu mais fortalecido, do que
nunca.
I ; ' . (' . .....
Pois bem, Sr. Presidente.
Aproximam-se duas grandes datas: a primeira em que
se comemorará o aniversário do nascimento do Fundador da
Caridade entre os homens e a segunda em que se consagrará,
mais uma vez, a fraternidade universal.
.
Além disso. o momento se torna mais que propício para
o gesto eloquente do esquecimento de agravos recíprocos e
mutuas incompreensões entre irmãos, pois no solo uberrimo e eivilisado da América, ainda a pouco sacudido e en'sanguentado pelos horrores da guerra internacional, já se escuta o clarim conclamador da paz.
.
Nós, os brasileiros, - não discuto se é defeito ou qualidade da raça - nunca podemos nos esquivar aos imperativos
da bondade.
Se a sobrancaria e o orgulho são apanágios nacionais,
o sentimento da fraternidade é o apanágio dessa mesma sobrançaria e desse mesmo orgulho. (Muito bem.)
Por conseguinte é justo que o Govêrno conoeda á família brasileira um presente de Natal ou de Ano-Novo: anistia
ampla, isto é, pacificação geral.
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E para que a Assembléia Nacional demonstre por ato
inequívoco que isso almeja iambém, amparado na opinião
pública, requeiro:
"Que a Assembléia Nacional Constituinte, por intermédio da Mesa, sugira ao Govêrno a decretação da
anistia ampla a todos os brasileiros que se acham com
os seus direitos políticos cassados, como medida de
relevante alcance patriótico e confraternização nacional, para que êles possam, no convívio do lar festejar
a entrada do Ano-Novo, tendo, antes, com verdade,
proferido, na noite alegre do Natal, a frase sugestiva
da religião dos nossos maiores: "Glória a Deus nas
alturas e paz na terra aos homens de boa vontade."
(Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado e
abraçado.)

o Sr. Presidente - Tem a palavra. para uma explicaçlo
pessoal, o Sr. Frederico Wolfenbutell.
O. Sr. Frederico Wolfenhutel (Pat'a ezplicação ptrssoal)
- Estava eu no alto desta tribuna, senhor Presidente, fazendo um apêlo ao Sr. Guarací Silveira, um apêlo sincero
e fraternal, para qu eS. Ex. sopitasse em benefício da nossa
causa que é comum e que consiste, como já disse. em infundir no povo brasileiro a moral cristã, sopite, S. Ex., seus
resesntimentos contra a igreja católica, discutamos dentro
. dos limites da religiosidade, banindo das discussões ataquel;
recíprocos, dêsse momento, improfícuos e antipáticos.
O SR. GUARAcf SILVEIRA - Como poderia mostrar o
perigo das emendas religiosas, sem o apoio da história?
.
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL - Essas discussões não têm efeitos práticos. No caso vertente, na ocasião e no local atual; são contraproducentes; servirão de
argumentos aos incrédulos ,aos ateus contra a religião, taxando-nos de insolentes. Têm os nossos adversários todo
o interêsse em que nos defiadiamos, para serem o tertium
gaudet.
Enquanto acompanhava, com atenção e concentração,
a argumentacão desenvolvida por S. Ex:., eu observav~
também em silêncio, esses tertium gaudet: grande número
de aparteantes aplaudiam S. Ex., não porque comungassem
das suas idéias e convicções religiosas, leais e sinceras,
mas' tão somente, porque S. Ex. procurava ferir de morte
o catolicismo.
Unamo-nos em prol da causa comum.
.
De que isso não é uma utopia, de que isso é bem possível, Sr. Presidente, dá testemunho pessoal o próprio
deputado S. Ex. o Sr. Guarací Silveira, nos seguintes tópicos de seu discurso.
Diz S. Ex.: "Também fui capelão militar evangélico,
vivendo ao lado de companheiros pádres, durante a revoluClo de 32, na ma'Ú perfeita cordialidade e compreensão
dos altos deveres que ali cumpriamos"•
Corrobora-o 6. Ex. o Sr. Cristó"llo Barcelos, em seu
memor~vel discurso sôbre assistência religioso nas expedições mIlitares.
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Quando se deú a morte dedais valorosos oficiais da
Fôrça Pública Mineira, foram ambos sepultados ~o mes~o
cemitério: um, de conformidade com as ceremoJ:!.las católlcas, outro com os ritos protestantes e-ouçam bem, s~nhores
Constituintes - todos nós, eu e os meus companheIros diz S. Ex. o Sr. Cristóvão Barcelos, - os acompanhamos
com o mesmo respeito, com o mesmo c!:lrinho, com a mesma
saúdade."
S. Ex., o deputado Guarací Silveira refere ainda, em
abono da minha asserção, um fato· desenrolado na cidade
de Juiz de Fora, em colégio evangélico. Adoecendo um
moço católico, em perigo de morte, o reitor do colégio;
ministro evangélico, como S. Ex., foi buscar Um sacerdote
para confessar o joven.
Exemplo edificante, sem ser isolado. Fatos idênticos
posso trazer ao conhecimento desta Casa, desenrolado em
colégio de padres jesuitas, onde fui educado e em que,
católicos e acatólicos, ombreavamos irmãmente, sendo os
acatólicos dispensados do ensino religioso e dos atos cultuais nunca houve, senhores constituintes, por isso ou
em vista disso, o menor incidente,· no entretanto, os padres
jesuitas são tidos e havidos, na minha opinião e na de
outros mais, com justiça, como dos melhores educadores
da mocidade e dos maiores propugnadores da religião ca.
tólica.
Eu quero crer, Sr. Presidente, .que não .deva ser absolutamente impossível irmanar todos os credos nas reivindicações religiosas no que elas tem de comum.
Vou confirmar, Sr. Presidente, na pugna pela reivindicaçãodêsses prinCípios religiosos - tais sejam:· a ministração de ensino religioso nas escolas, a assistência religiosa nos hospitais, nas penitenciárias e ás classes armadas - em identidade de condições para todos e para todas
as religiões independente de seus credos.
Não é um privilégio que eu venho pedir, para esta ou
aquea religião, senão o direito, igual para todos, de infun-:
dir no povo brasileiro, desde a sua segunda infancia· e
através da sua mocidade, o espírito religioso, para levantar e consolidar o nível moral. de sua sociedade, por intermédio da escola e do exército e a faculdade de exeruer
duas das obras de misericórdia divina, expressas nos catecismos elementares de todas as religiões, e que consist'3m
em visitar os enfermos e encarcerados, levando-lhes o bálsamo consolador da religião.
Entremos no estudo constitucional.
As questões sÔbre religião, família, ensino e cultura foram na primeira Constituição Republicana de :1.89:1. mui
resumida e perfuntoriamente tratadas nos §§ 30, 40, 50, .60,
7°, 28 e 29, do art. 72, da Secção n.
.
O anteprojeto, elaborado pela Comissão de Reforma
Constitúcional e apresentado, em sessão inaugural, pelo preclaro qhefe do Govêrno Provisório, é mais explícito e amplo, crIando os títulos especiais: da religião, da família, da
cultura e do ensino, onde êstesassuntos são tratados com
mais carinho e atenção.
. Êste~ t~tulo~ novos incluem, ao lado de todos os princÍ<pIOS e dIreItos Já estatuídos na Constituição de :1.89:1., outros mais, especificados nos artigos :1.05 a :1.:1.2, inclusíve.·
Faremos, preliminarmente, um ligeiro e rápido estudo
comparativo entre a Constituição de :1.89:1. e o anteprojeto
.em discussão, denunciaremos as ·lacunas e falhas a nOSSQ
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vêr existentes, propondo as emendas, substitutivos e acrés'cimos indicados a remediar as faltas.
O art. 105 do titulo IX do anteprojeto da Constituição - da religião - diz textualmente: Nenhum culto ou
igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relação de dependência ou aliança oom os Poderes Públicos.
Parágrafo único. A representação diplomática do Brasil junto á Santa Sé não implica violação dêste principio.
1:ste art. 105 e o seu parágrafo único correspondem ao
parágrafo 70 do art. 72 da Constituição de 1891, substituídas tão somente as palavras: "com o Govêrno da União e
dos Estados", da Constituição de 1891, pelos dizeres, mais
generalizadores "Poderes Públiccs" do anteprojeto.
O art. 106 do anteprojeto abrange os dispositivos dos
parágrafos 3, 5, 7 e 28 do art. 72 da Constituição de 189i
sôbre o livre exercício dos cultos, declara invioláveis: a liberdade de conciência e de crença, a faculdade de associabilização religiosa e a secularização dos cemitérios, inclue
como inovações: a faculdade das associações religiosas
adquirirem a capacidade jurídica nos têrmos da lei civil,
a assistência religiosa nos hospitais, nas penitenciárias ou
estabelecimentos públicos congeneres, aos militares aquartelados ou em expedições e suprime a alinea primeira do
parágrafo 29 do art. 72 da Constituição de 1891, que diz
textualmente: os que alegaram motivos de crença religiosa
com o fim de se isentarem de qualquer onus que as leis da
Reptlblica imponham aos cidadãos... perderão os seus direitos políticos.
Sôbre a família existe na Constituição de 1891 apenas
o parágrafo 40 do art. 72 que reza: a República só reconhece o casamento civil, cuja celebração será gratuita.
Realmente não pode haver nada mais resumido e lacÔnico.
O anteprojeto dedica ás questões de família maior
atenção e carinho e inclue em seus artigos e parágrafos,
conceitos, amplos e discriminados sObre: deveres e direitos dos conjuges; solubilidade, anulação e desquite; direitos
da prole e proteção devida á família, á maternidade, á infancia e á adolescência.
,
As questões de emino e cultura, questões de máxima
importancia em um país de analfabétos como é o nosso, a
Constituição de 1891, resolve em dois parágrafos do art. 72:
§ 6.° Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos
públicos - e - § 26: aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito exclusivo de reprcduzí-Ias
pela imprensa ou Ilor qualquer outro processo mecanico.
Os herdeiros dos autores gozarão dêsse direito pelo tempo
que a lei determinar.
A comissão elaboradora do anteprojeto constitucional
estudou com grande interesse e afinco estas magnas questões, tomando as seguintes resoluções: declara livres a arte,
a ciência e o seu ensino, colocando-os debaixo da proteção
das Poderes Públicos, bem como os monumentos artísticos,
históricos e naturais, aboliu a obrigatoriedade da laicidade
-do ensino, 'constantes do § 60 do art. 72 da Constituição de
1891, tornando a religião 'matéria facultativa de ensi'J1o;tornou o ensino primário obrigatério e gratuito nas esMias públicas; prevê uma organização e um regime de en~inQ, particular,. 'federal, estadual e municipal; t3ma obri-
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gatório nas. escolas prJm'ria., secundárias, profissionais e
nonnais, o ensino c(vicG a cduco.ção física e o trabalho
manual; garante a Uberdada da catedra e facilita a admissão dos candidatos mono, remediados nas escolas públicas •.
Rememorando o quo ficou externado sObre os dizeres
da Constituição de 1.891. e do projeto constitucional em discussão, no estudo comparativo e de paralelismo feito, só
encontram os motivai a nos congratular com as inovações
propostas, pedindo, todavia, vênia para mais algumas
insinuações, para ampliar as novas concessões no sentido de
torná-Ias mais eficiente. e mais conformes á índole, ás necessidades e ás aaplraçõel do povo brasileiro.
No exercício das JWtn'oaatívQ,8 religiosas, propostas no
projeto da ConsutuJçllo. 'urrJZ'á, fatalmente, uma série de
novos problemas a re.olver e para sua solução será imprescindível estabelecer combinaçOes e pactos entre o Estado e
os representantes dOI diverlol cultos.
Assim, Sr. Pro.ldonto, para garantir a eficiência dessas
novas prerrogaUvaa: o eDlino religioso nas escolas, a inscrição do casamento roU,lolo no registro civil, a aSSistência
religiosa nos ho.pJtal., Dh penitenciárias P. estabelecimentos públicos congOnerOl o aos militares, se torna necessária
a boa harIQonia entro IlDbo. os poderes e a cooperação das
comunidades reU;JoIU nOl novos seniços a instituir.
Para conseJu(-lo ou propunba incluir no título que
trata da religilO o l..uinLe artigo: O exercício imperturbado do culto re IilJolo li prantião pela Constituição e está
sob a proteçio do ElCAdo que entreterá com os representantes dos diverMO' oUlt.o1 e igrejas as relações necessárias
e estabelecerá os pacto, indicados: 1.) á manutenção da
harIDonia entre o poder público e as opiniões e interesses
religiosos; 2) á cooperaoClo das comunidades de todos os
erédos no serviço público da Nacão, principalmente ná ministração do enslno reUlloso nas escolas, na inscrição do
casamento religioso no registro civil, na assistência religiosa nos hospitais, na. penitenciárias e estabelecimentos congêneres e ás classes ar~adal.
iste artigo desUna-Ie ~ estabelecer as normas da regulamentação dos novai serviços e está em perfeita con~
formidade com o que, em identidade de condições, fez a
Santa Sé com a Itália, com a Alemanha e com outros países.
Viria coonestar e jusUficar o parágrafo único sôbre a re- .
presentacão diplomática Junto a Santa Sé que, se sempre
existiu, não deixou de ler, como já tivemos oportunidade
de afirmar, uma incongruência, uma contradição manifesta
ao principio db laicidade do Estado, incongruência, contra-:
dição reconhecida pela própria Constituição quando, no pa-:
rãgrafo 7° do ~rt. 72, legaliza a representação, declarando
que ela não implica na violação do princípio estabelecido.
Hoje desaparece a questão com a restituição do poder
temporal á Igreja e desaparece com ela, de fato, a dificuldade da representação diplomática junto á Santa Sé, á qual
nada mais se opõe.
Em vista destas considerações, proponho que se substitua os dizeres ao parágrafo único do artigo 105 do anteprojeto: a representação diplomática do Brasil junto á Santa Sé não implica na violação dêste princípio - pelo
Parágrafo único do arUso que trata das relações .entre
o. Estado e OI intereale. reUgiosos, assim redigido:
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Parágrafo unico. Para cultivar as boas relações eom... a;...
Santa .Sé o Govêrno manterá uma representação diplomática junto á mesma.
O SR. GUARACI SILVEIRA - Fica, pois, resolvida uma religião de Estado.
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELL - Absolutamente .. Não é religião de Estado. Que é religião de Estado? Não
há dependência absoluta. Há representação simplesmente
junto á Santa Sé.
O Sft. ADROALDO COSTA - A santa Sé é boie órgão temporal e espiritual. Acha V. Ex. o nobre Deputado por São
Paulo que deve háver relação com o Estado?
O SR. GUARACI SILVEIRA - Com o Estado.
O Sft. ADROALDO COSTA - Mas já existia quando a Santa
Sé não tinha territorio, quando era simplesmente poder espiritual. Aliás, não é novidade.
O SR. FREDERICO WOLFENBUTELI. - Na conflagração européa, o r~i Alberto não tinha territorio e continuou
representando a nação.
Incluimos, ainda, em artigos especiais, a isenção de impostos dos templos consagrados aos cultos religiosos, que
realmente sempre gosaram de prerrogativas indispensaveis
e, por assim dizer, inerentes aos ministros e membros de congregações religiosas no exercicio de suas funções espirituais,
como sejam: o direito de se furtara onus que as leis da Republica impõem aos cidadãos e que se não coadunam com a
qualidade de ministros ou membros de congregações religiosas, perdendo, todavia, em consequência, os direitos polfticos
e, finalmente, a faculdade de' negar o seu depoimento sObre
fátos confiados sob o sigilo profissional.
Estes dois artigos se justificam por si e, claros e obvios
como são, dispensam qualquer comentario. Não se p6de exigir que um ministro religioso, sob pretexto algum, rompa o
sigilo imposto pela sagrada missão de confessar, assim como
não se exige de medicos ou advogados a violação do sigilo
profissional no exercicio das suas respectivas funções.
Tão pouco se pode impor a ministros ou me:mbros de
congregações religiosas onus que se não coadunem com as
suas qualidades e deveres espirituais. Exemplificando, citarei: o derramamento de sangue em tempo de guerra e o
mandato de jurado em certas e determinadas condições.
Da última função, do mandato de jurado, facilmente se
esquivariam pela declaração de suspeição. A primeira hipotese talvez fosse possivel solucionar, restringindo os serviços militares a prestar pelos ministros e membros de congregações religiosas, á assistencia espiritual ás cIassas armadas.
Em todo o caso, não deixaria de constituir um privilegio e, como todo o privilegio acarreta uma certa animosidade, uma cerla odiosidade, não seria de todo ilogico priva-los
das prerrogativas de cidadania, uma vez que se esquivem aos
seus onus, dispositivos aliâs existente na Constituição de
i89i, no § 29 do ar1. 72 e que para aqui transladamos.
" Assim pensando, proponho a inclusão no texto constitucional dos seguintes artigos:
Art.
Estão isentos de todo gênero de imposto os templos consagrados ao culto das diversas religiões.
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Art.
Ministros e membros de congrega<;ões religiosas
ficam .isentos de qualquer onus que as leis da República imponham aos cidadãos e que não se coaGunem com a qualidade
de ministros ou membros de congregações religiosas.
Parágrafo único. Os que alegarem motivQs de crença
religiosa com o fim de se isentar de qualquer onus que as
leis da República imponham aos cidadãos, perderão todos os
direitos políticos.
Art.
Ministros religiosos não podem ser intimados a
depor perante autoridades judiciárias ou outras quaisquer
SÔbre fatos que lhes foram confiados no exercício da cura
dalmas, sob o sigilo imposto e inerente ás suas funções.
Os §§ 40 e 50 do art. 106 do anteprojeto, que tratam da
assistência religiosa ás classes armadas, brilhantemente defendidos, como foram, por S. Ex. o Sr. Deputado Cristóvão
Barcelos, dispensariam qualquer comentario si não fOra a
existência, em cada um dêles, de um final que póde, eventualmente, prejudicar toda a sua eficiência.
O § 40 do art. 106 diz: Não se poderá recusar aos que
pertencem ás classes armadas o tempo necessario á satisfaç~ de seus deveres religiosos, e termina: sem prejuizo dos
serviços militares.
Este final tira toda a eficiência do parágrafo. Deixa á
mercê do arbitrio dos superiorees hierarquicos a concessão do
tempo em questão. Propunbamos substitui-lo pelos seguintes: "devendo o comando harmonizar as exigencias do serviço
militar com o tempo necessario á satisfação desses deveres.
O § 5° do mesmo art. 106 reza: Sempre que a necessidade do serviço religioso se fizer sentir nas expedições militares, nos hospitais, nas penitenciarias ou outros estabelecimentos públicos, será permitido a celebração de átos cultuais, afastado, porém, qualquer constrangimento ou coação,
e finaliza: "e sem onus para os sofres públicos n. Este final
é uma incongruência e deve ser abolido. Em tempo nc>rmal
e nas épocas de paz - transeat. mas, em tempo de guerra,
nas expedições militares, de que viverão os ministros religiosos? Si, nestas oportu1}idades, se organisam equipes medicas, para, ao lado do serviço sanitario regular do exercito,
tratar da saúde do corpo nas trincheiras, nos postos, nos lazaretos e nos hospitais, porque não organizar equipes de ministros religiosos para tratar das necessidades da alma que,
para muitos, tais sejam as suas convicções religiosas, são
mais importantes que as do corpo?
Assim pensando, propomos substituir o § 50 do art. 106
ao anteprojeto pelo seguinte:
§
Serão permitidos os serviços religiosos sempre que
sua necessidade se fizer sentir nas expedições militares, nos
hospitais, nas penitenciarias ou outros estabelecimentos públicos, afastados, porém, qualquer constrangimento ou coação.
Resta-nos, ainda, mencionar que incluimos neste capitulo sObre a religião um artigo que faculta ás comunidades
religiosas manter cemiterios particulares, sujeitos á. fiscalização da autoridade municipal. Si assim procedemos é porque
existem inúmeros cemiterios nestas condições, dispersos na
vastidão de nosso territorio nacional, sem que jámais tivessem trazido inconvenientes de especie alguma. Porque, pois,
tirar-lhes este direito?
No titulo da familia propomos incluir na nova Carta
Constitucional o princípio da monogamia e a validade do ca-
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samento religioso, com to"dos os efeitos..jur.fdicos da lei civil,
quando celebrado por ministro autorizado, observados os requisitos prescritos na lei civil sÔbre a personalidade dos conjuges, impfldimentos e nulidades, depois de inscríto no registo civil.
O reconhecimento do casamento religioso perante a nossa
lei civil e a inclusão de sua validade na nossa Constituicão
têm grande alcance social. Facilitaria a execucão deste instituto, evitando abusos e normalisando irregularidades existentes.
Facilitaria o instituto porque a habilitação ao casamento civil, si bem que não seja cousa tão dificil e esteja ao alcance de todos, implica sempre na necessidade da intervenção de terceira pessôa, que se incumba dêste serviço, o que
estaria fatalmente ligado a despesas e incomodos, ainda que
tudo seja declarado gratuito. Os candidatos ao casamento religioso, quando não são expontaneamente procurados pelo
cura dalmas da respectiva paróquia, o que sempre se dá no
infR-rior, a êle se dirigem e êle por sua vez dá os necessarios
passos, toma as de~das providências para a realização do
casamento.
Evitaria abusos e normalizaria irregularidades já exis~nte. De fáto, inúmeros são os casamentos efetuados, única
e exclusivamente perante a religião, seja por incúria, seja por
dificuldades surgidas, seja, também, como tem acontecido,
premeditadamente, com segundas intencões, por individuas
perversos e mal intencionados. Por outro lado, quantos conjuges abandonam o lar constituido, quer sob a base da lei civil, quer religiosa, para contraír novas núpcias de uma ou
outra f6rma, constituindo verdadeira bigamia, fora do alcance da lei penal. Reconhecido o casamento religioso e inscrito este no registro civil, cessariam tais inconvenientes.
Convém mencionar, ainda o grande número de ligações
ilegais, verdadeiras amancebias, que os ministros religiosos,
;leIa sua interferência direta no seio destas famflias mal
constituidas, têm conseguido normalizar perante a igreja.
Reconbecido o casamento religioso, bastaria a sua inscrição
no registro civil para normaliza-lo perante a sociedade e garanti-los, bem como a sua prole, perante a lei civil, o que
nunca se conseguiria esperando pela interferência ou iniciativa dos funcionários civis.
Que inconveniente sério poderia trazer o reconhecimento do casamente religioso, observado nas suas três fases,
na habilitacão dos conjuzes, no ato do casamento e no registro, os ditames da lei civil I Os documentos de habilitação
deverão ser uniformes e determinados pela lei civil, o áto
de declaracã.o da aquiescencia, por livre e expontanea vontade, ao casamento perante a autoridade competente, juiz de
casamento ou ministro religioso, é idêntico, seguindo-se a
ata no casamento civil ou o registo civil, no caso de casamento religioso. Tudo isto segundo as normas a determinar por
lei federal.
Propomos, pois, a seguinta redação:
Título X - Da famma - Redija-se:
A:'L
O casamento será monogamico e indissolúvel.
§ i.o-A lei civil determinará os casos de desquite e de
anulacão de caS:Uilento.
,
. .
:
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§ 2° do art. to8 do anteprojeto.
§ 3° do art. 108 do anteprojeto.

Art.
O casamento é regulado pela lei civil e seu processo e celebração serão gratuitos.
,
Parágrafo único. O casamento religioso, celebrado por
ministro autorizado de qualquer religião, observados os re.quisitos da lei civil sObre a personalidade dos conjuges, im.pedimentos e nulidades, e inscrito no registro civil, produzirá todos os efeitos jurídicos.
Art.
Art. 109 do anteprojeto.
Parágrafo único.
Art. 110 do anteprojeto.
Art.'
No título sObre Cultura e Ensino e anteprojeto constitucional inclue conceitos sObre liberdade da arte, ciência e
o seu ensino e sObre a proteção que lhes é devida pelos poderes públicos, sObre a obrigatoriedade e gratuidade do en'sino primário, sObre a organização e fiscalização do ensino
primário, secundário e superior nos estabelecimentos oficiais e particulares e sObre a faculdade do ensino religioso
nas escolas oficiais.
De momento, para o estudo que estamos procedendo,
das reivindicações r~ligiosas só nos interessa a faculdade do
ensino religioso nas escolas oficiais.
A escola em sua concepção integral tem indubitavelmente um duplo objetivo, uma dupla função: a instrução e
a educaeão.
A instrução alfabetiza, cultiva a inteligência, enrique'ce-a com uma soma de conhecimentos que ilustram o bomem, cria mentalidades e sábios, prepara técnicos em todos
os ramos da atividade humana.
A educação plasma o homem, forma a sua vontade e o
seu caráter, incute o cumprimento fiel do dever, cultiva a
energia moral que fazem do homem, um homem de bem,
um chefe de família exemplar, um cidadão modelar, um pa.tríota abnegado.
Não quero entrar em minúcias perscrutar qual dessas
duas funções a mais importante, porquanto opino que ambas devem ser exercidas simultaneamento, correlatamente.
O que é certo, o que é indiscutível é que não basta instruir, é preciso educar e que s6 a ação harmÔnica e conjunta dessas duas atribuições pedagógicas é capaz da formação
completa da personalidade.
Assim pensa Jules J'oly, notável cientista francês, afirmando que a instrução não atúa eficazmente senão quando
se lhe ajunte a educação mOl"al, para formar a conciência da
creanca ao mesmo tempo que a sua inteligência.
Da instrução de há muito que os nossos govêrnos vêm
cogitando, tendo relegado para plano secundário a' educação.
Se a primeira apresenta as suas falhas e lacunas, a segunda faltava por completo, até pouco tempo .
. ' Relanceando os olhos pelos horizontes da história da
todos os tempos, vemos que nunca houve no mundo força
educativa maior do que a religião, verdade confirmada por
pedagógos e socialogos.
Como corroborantes desta minha asserção, peço venia
para ,referir conceitos externados por Teixeira Mendes, chefe abalizado da igreja positivista no .Brasil:
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..A educação é impossível sem culto e sem ensino reli..
gioso. Porque não é concebivel educar sem inculcar habí..
tos. Ou dá-se essa cultura moral e meIl.tal ou não se educa, embora se preste o nome de educação a uma deformação
metafísica - Materialista do cérebro ínfantil e adolecente."
O materialismo não cogita dessas questões transcendentais e estabelece, portanto, um vácuo nos psiquismo da
criaanç. Não compreendemos como chegar, através as ciências positivas, aos domínios da moral. Paz-a isso seria preciso entrar na esfera da metafísica, que não está ao alcance da nossa população escola~, além de prestar-se a tudo:
o religioso, nela funda a sua fé, o incrédulo, por ela, justifica a sua incredulidade. Segundo Mme. Stael, serve para tudo confundir e desculpar e preparar os nevoeiros destinados
ao asilo da conciência. Voltaire, em seu espirito mordaz,
dizia: quando dois 1il6sofos discutem e náo se compreen.dem, êles fazem metafísica.
A educação moral e cívica da escola leiga bem pode
prestar relevantes serviços. Dê-se aos seus adeptos o direito de incutirem no 9Pirito de seus filhos e tutelados virtudes cívicas, mas nao pretendam impor a todos o seu estado moral e mental de abstração de princípios orientadores da existência, não .se negue aos cristãos o direito de educarem os seus filhos na moral cristão e de acOrdo com os
princípios religiosos. cujos conceitos lhes foram iniciados
a empregnar na conciência com as primeiras palavras maternas e cuja eficácia pedagógica está fOra de contestação.
Conservando desse direito estava o benemérito Govêrno Provisório quando, a 30 de Abril de 1931, emittiu o decreto que dispõe sObre a Instrução Religiosa nos cursos primário, secundário e normal e que instituiu o ensino religioso facultativo, preve a organização do programa e dos horários.
Infelizmente, o decreto não deu o resultado almejado.
apezar da bOa vontade do Govêrno Federal.
Faltaram-lhe duas condições primordiais para o exito:
a cooperação inteligente e harmônica das a.ltoridades escolares e das autoridades eclesiásticas e a falta de inclusão
da religião no programa didático como matéria de ensino.
.
Ambas precisam ser atendidas. É indispensável conseguir a cooperação das comunidades de todos os credos na
ministração do ensino religioso e a inclusão dêste, como
matéria de ensino, nas escolas, com a respectiva contempla'C;ão na organização dos horários e programas, como, aliás,
previa o decreto 19.941 nos seUl} arts. 40, 70 e 80.
Para conseguir êsse desideratum, já havia incluidos,
tratando da religição, um artigo que prevê a boa harmonia
entre o poder público e os interesses religiosos e proponho
agora a substituição dos §§ 70 e 80 do art. H2 do anteprojeto pelos seguintes.
Título XI - Da cultura e do ensino.
Redijam-se assim os §§ 70 e 80 do art. 112:
Art.
§ 7.0 O ensino religioso, moral e cívico, a educação física e o trabalho manual constituem matérias de
ensino nas escolas primárias, secundárias, profissionais e
normais.
§ 8.° O ensino religioso é ministrado de acôrdo com os
princípios da confissão religiosa dos alunos, sendo a sua
frequência facultativa.
.
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.
Já vai longa a arenga.•Presumo ter encarado, ainda
que perfuntoriamente, todas as reivindicações religiosas em
suas relações com o anteprojeto constitucional e, ao descer
da tribuna, lastimo sinceramente que a pequenez e insignificancia do patrono não estejam na altura da importancia
e da magnificência da causa.
Sentir-me-ei feliz se, com esta minha despretenciosa,
mas sincera, colaboração, conseguir contribuir de alguma
forma, para a solução de questões, das quais dependem a
moral do nosso povo, o futuro da nossa raça e felicidade do
Brasil, dentro da mais ampla liberdade de conciência e de
creru;a e de direitos Í!Juais para todos e para todas as religiões. (Mutto bem; muito bem. Palmas. O orador é abraçado.)

6

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Guarací Silveira.
O Sr. Guaraci Silveira (Para explicação pessoal)
Sr. Presidente, nobres Constituintes, não era minha intenção
ocupar a tribuna neste momento, em que se encontram afastados da Casa muitos dos que deveriam receber a resposta
que trago a alguns dos apartes com que me honraram.
Como, entretanto, mea ilustre colega, Sr. Plínio Correia
de Oliveira, nome que declino com respeito .••
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Muito obrigado a V. Ex.
O SR. GUARACt SILVEIRA - .,. deseja ausentar-se do
Rio e quer que eu fale antes de se ret.irar, vou, apenas, nesta
hora - pois tenho de ocupar, mais tarde, a tribuna - responder aos apartes com que fui distinguido na sessão de 13
do corrente.
Antes do mais, Sr. Presidente, cumpre-me dar á Assembléia uma explicação: não era minha intenção, naquele dia,
abordar certos pontos históricos que abordei.
Trouxe á Casa um estudo, simplesmente histórico, das
tres fases primitivas do cristianismo e da última, em a qual
nos encontramos. em nosso país há maIs de quarenta anos.
Apenas enunciei da tribuna que o primeiro período
abrangeu o tempo em que o Cristianismo foi perseguido pelo
Esta.do e se fizeram milhares de mártires, período êsse que foi
o mais glorioso de sua história.
Falei, depois, no segundo período, que apontei como
aquele em que o poder civil se intrometeu na direção da
Igreja e trouxe para asta maléficas consequências.
E, em último lugar, tratei do terceiro período, em que a
Igreja pretendeu dominar o govêrno civil.
Senhores, acusado de ter falseado a história, trouxe agora a documentação. Naquele momento, fiz citações de memória; mas, nesta ocasião. trago-a consubstanciada e a lerei,
se os meus colegas insistirem na arguicão.
O SR. CORRErA DE OLIVEIRA - Permita V. Ex. um pequeno aparte. Quanto a mim, não quero dizer que V. Ex.
tenha falsificado a história; quero frisar apenas que o modo
por que a escola protestante concebe e muitas vezes descreve os acontecimentos históricos não corresponde á realidade.
Não tenho a intenção de afirmar que seja V. Ex. o lldulteradar, o envenenador da história: V. Ex. apenas bebe as
águas envenenadas da doutrina protestante.
UM SR. DEPUTADO - O nobre orador é uma vítima da
história ...
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o SR. GUARACl SILVEIRA - Responderei ao nobre corega que a documentacão que trago é, toda ela, de compendias, aprovados pelas autoridades católicas roreanas.
O SR. ADROALDO COSTA - Então, dizem a verdade.
O SR. GUARACl SILVEIRA - Se os ilustres companheiros insistem - repito - documentarei tudo quanto afirmei; mas, se de tal me dispensam, crendo que eu não seria
capaz de apresentar aqui documentacão inidônea, não tomarei tempo á Casa com essa leitura.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Honro-me de ser o mais
.obscuro dos Deputados católicos á Constituinte•••
O SR. GUARACt SILVEIRA - V. Ex. honra a bancada.
O SR. CORRBIA DE OLlVEIRA - ••• tendo apenas SÔbre os
demais, a preeminência de volume ... {Ri8o.} Em nome dessa preeminência, ao menos, seja-me dado dizer, mais uma
vez que não houve a intenção de afirmar que V. Ex. falseou
a história. Nem mesmo acredito que o nobre colega viesse
trazer ao nosso conhecimento documentação católica que não
fosse real.
Em nome do elemento católico da Assembléia, tomo a
liberdade de afirmar a V. Ex. que as asserÇÕes acaso menos
favoráveis á administração, ao govêrno, ao pontificado do
Papa A ou do Papa B, que V. Ex. bebeu nos próprios autores católicos, são prova da imparcialidade com que esses autores cozisideram a história. Mais ainda: se me fosse permitido, eu acrescentaria, num inciso ligeiro, que essas fraquezas humanas, que se notam, realmente, na história da
Igreja Católica, constituem, a nosso ver, uma demonstracio
bem viva da sua dignidade, porque ela mantém sua doutrina
incorrupta •
O SR. GUARACl SILVEIRA - O nobre colega, entra,
agora, em assunto que S. Ex. mesmo não me permitiu abordar da tribuna. Aceito a primeira parte, mas contináo a
afirmar que não discutia, de maneira alguma, se houve ou não
culpa da Egreja. Queria, apenas, documentar minha tese histórica, de que houve época em que o govêrno civil dominou,
com braço de ferro, a Igreja, para infelicidade da própria
igreja. Se o ilustre colega aceita essa afirmativa como uma
verdade histórica, eu me dispenso de documentá-la.
O SR. CORREIA DE OLn-"ElRA - Não queria entrar aqui
em debate propriamente histórico. Se V. Ex. permite que
acrescente, repito, mesmo, que a nossa discussão em tôrno dos
assuntos religiosos se deve manter exclusivamente dentro do
campo jurídico. Como suspendi minha argumentacão no
momento em que por um impulso de sinceridade, entrava no
terreno propriamente apologético; não podendo conter-me
ás portas de um argumento para tirar a premissa, embora
me contivesse diante da ponderação de V. Ex., também lembrarei que não posso acompanhá-lo numa argumentação histórica, que escapa ao objeto de nossas discussões, aqui.
Ouvirei o nobre colega com todo respeito, mas não poderei acompanhá-lo, nem para negar nem para afirmar, porquanto estamos no propósito firme e deliberado de manter
o debate, torno a dizer, apenas dentro do campo estrito e rigorosamente jurídico.
O sl\. ZOROASTRO GOUVEIA - A Assembléia liberal aceitará, entretanto, naturalmente qualquer indagação, em todos os

-

527-

aspectos, pelos quais se possa encarar a matéria, sociológico
ou bistórico. Não é possível dividir em compartimentos estanques assunto desta ordem.
O SR. GUARACf SILVEIRA - Acredito, como V. Ex.
que a Assembléia estaria pronta a isso, mas dolorosa experiência já me mostrou que ela, muitas vezes, perturbada por
uns poucos.••
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - A Assembléia está, porém,
.reagindo: não se deixa perturbar pelos exaltados ••.
.
O SR. GUARACf SILVEIRA - .•• e, como desejo mais
tarde tratar de questões de fato, permitir-me-ei deIxar de
documentar as observações históricas que fiz, se meus companheiros de representação popular acharem que não faltei
eom a verdade em minhas citações.
O SR. LuIZ SucUPIRA - Apenas protestamos, aqui, certa
ocasião, contra o térmo "meretrizes", que V. Ex. empregou
da tribuna.
O SR. ZOROA8TRO GoUVEIA - O fato é histórico.
O SR. GUA..l\ACl SILVEIRA - Se querem que leia, procederei á documentação histórica que prometi.
Sr. Presidente, já que os nobres colegas pretendem que
a documentação seja exibida, não lhes permitirei mais o
direito, quando apresentá-Ia, de declarar que não é matéria
.para esta Casa. VV. EExs., então, terão de ouvir e dizer
se isto é ou não verdade, e estarei pronto a renunciar o
meu mandato se não trouxer todos os livros que citar da
tribuna.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - V. Ex. permite a obser:\'ação que não será mais um aparte interminável '!
O Sr. Presidente - Peço aos nobres Deputados permitam
que o orador continúe suas considerações.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Suspendo minhas ob'servações, em vista da lembrança do Sr. Presidente, aliás.
muito procedente.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Sr. Presidente, o orador
.que me antecedeu na tribuna, a quem desejo render meu
prêito de admiração pelo tom respeitoso com que usou da
palavra, acusou-me de ter trazido para esta Assembléia
questões que não estavam dentro do assunto, quando, na
realidade, como disse, vim para aquí estabelecer três fasAllo
do Cristianismo, da Igreja Católica, para chegar a esta última, de 40 e poucos anos na República, em que temos desfrutado grande paz e concórdia em nosso país.
Não me cabe culpa alguma por ter de abordar, nova.mente, o mesmo assunto e trazer a documentação hist6rica
que prometi.
Em primeiro lugar, respondo a uma objeçiio do nobre
colega, Sr. Arruda Camara, e quero, respeitosamente, referir-me aS. Ex., louvando-o pela atenção com que ouviu
as minhas considerações do dia 13.
Sei, perfeitamente, que S. Ex. reservou-se o direito,
aliás de todo o parlamentar que se preza da sua representação,de vir, depois, da tribuna, rebater aqueles argumen.tos dos quais discordou.
.
S. Ex. leu um telegrama do Sr. arcebispo de Olinda,
a respeito da declaração que aquí fiz sObre {) máximo que
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desejavam os bispos de Pernambuco. Disse S. Ex., t}()m
todo o respeito, que não acreditava fosse etl forjar um tele..
grama para exibí-Io a esta Assembléia. Não me atribuiu,
portanto, uma mformação inverídica, mas apenas entendeu
<lUe talvês eu não a tivesse colhido em fonte fidedígna.
O telegrama a que me referi foi publicado em marco de
1932 no Estado de S. Paulo, nos seguintes têr~cs:
Recife, 7 - O arcebispo de Olinda reuniu todos
os bispos pernambucanos, combinando com todos a
maneira de sugerir ao Govêrno Provisório seja a futura Constituição promulgada em nome de Deus; ou,
pelo menos, que se considere o catolicismo como a
religião oficial do Brasil .•.
Publicado êsse programa o órgão oficial da diocese acrescenta: É o minimo que se pode exigir.
Ésse telegrama figura no livro "Catolicismo Romano",
da lavra do Dr. Elieser Santos Saraiva, do Instituto H~
!órico e Geográfico, de Santa Catarina, e no livro "Roma.
O Jesuitismo e a Constituinte", do Dr. Pedro Tarsier, do
Rio Grande do Sul - ambos em meu poder.
O SR. ARRUDA CAMARA - Disse eu que não supunha terem sido forjadas as d~laracõe8 de V. Ex., mas que, certamente, seriam baseadas em fonte insegura. Relativamente áquela reunião, a ela compareceu o meu prelado,
D. José de Oliveira Lopes, e, no diário oficial da diocese,
A Tribuna, foi publicado e que pleiteavam os católicos, isto
é, os quatro pontos que defendiam.
Posteriormente, tivemos informações oficiais de que
continuavam firmes e inabaláveis êsf.e8 pontos de visiá.
Como disse, as hu'ormacões coibidas por V. Ex. não foram
fidedignas e ás palavras oficiais deveriam ser contrapostu
outras palavras oficiais.
O SR. GUARACt Sn.VEIRA - Mas, pelo que V. Ex•.
acaba <1e dizer, verifica-se ter havido uma deliberação anterior, modificada, ultimamente, para um programa mínimo.
O SR. ARRUDA CAMARA - A deliberação anterior está
incluída naqueles quatro pontos que figuram no programa
mínimo da Liga Eleitoral Católica. Substancialmente não
ba diferença.
O SR. GUARACt SILVEIRA - V. Ex. poderia citá-los?
O SR. ARRUDA CAMARA - Pois não: o ensino religioso,
assistência nas classes armadas, casamento indissolúvel e
casamento religioso, registrado civilmente e produzindo todos os efeitos legais.
O SR. GUARACl SILVEIRA - Sr. P.residente, costumamos tomar, como passadas em julgado, todas as publicações que se fazem nas grandes capitais e que não são contestadas por aqueles que tenham autoridade para fazê-Io.Aceito a palavra oficial do arcebispo de Olinda, mas aqui
fica a documentação de que me vali: a de um grande jornal de alta responsabilidade em meu Estado.
O SR. ANES DIAS - Al iás, V. Ex. devia ter posto em
dúvida o telegrama: Diz êle que os bispos pleiteavam que
a Constituicão fosse feita em nome de Deus, ou pelo menos,
que fosse considerada, a do Estado, a religião católica.t
Quando se pede o menos, isto seria para fazer desconfiar.:
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.
O SR. GUA~;AÇt SILVEIRA - Sr. Presidente, ninguem
Ignora que Q DwrlO Popular, de S. Paulo, é jornal tido
como informador conciencioso da opinião pública, e principalmente, que o seu colaborador, que assina pequen~s notas
com um X, é tido como jornalista dos mais sérios e honestos, muito embora eu não o possa identificar.
No dia 8 de Junho de 1931, publicava o Diário Popularo seguinte:
. .
"Ouvimos, há pouco, pessoa que representa o
pensamento de D. Leme declarar o seguinte: O decreto sÔbre ensino religioso não deve ser considerado
senão como uma etapa, a primeira. O de que pre~i
samos é colocar a igreja católica no lugar que lhe
compete na futura Constituinte. Restabeleceremos a
religião do Estado; faremo~ do Catolicismo religião
oficial ensinando nas escolas, proclamando nas repartições; toleraremos todos os cultos que serão permitidos, mas a religião oficial será a Católica. Podemos impõr a nossa vontade ... "
O SR. FERREIRA DE SOUSA - V. Ex. dá licença para
um aparte?
O SR. GUARACt SILVEIRA - Não sendo longo ...
O SR. FEll.RElRA DE SOUSA - V. Ex. está se deixando
levar por um jornalista, Entretanto, melhores informações
poderia obter, aquf, entre os católicos da Assembléia. SEl
essa fosse a vontade dos bispos, os representantes católicos,
por certo, já teriam pleiteado em emendas essas medidas.
O SR. GU:\.RACl SILVEIRA - Estou dando nesta tribuna as informações que tive para acreditar que êste dispositivo do I'nsino religioso é apenas um passo para maiores
conquistas que a Igreja Romana pretende ...
O SR. FEfiREI/IA DE SOüSA - Só numa outra constituiCão.
O SR. GUAIUCt SILVEIRA - Tive, em meu apoio, um
aparte do nobre Deputado, Sr. Luis Sucupira, que, na ocasiüo,
disse sei' C88a a vontade rle todos os católicos.
O SR. LUI? SUCUPIRA - Digo que é um idéial de teclo!!
os cat6licol'. 1\1as. V. Ex, pelo que estou vendo só trlÍz, como
provas, te!~S'rnmas de jo/'nais e artigos assinados por X.
O SR. ar;,\RAct SILVEIRA - Eis, Sr. Presidente, e
S1's. Constituintes, os moli\'ol' que tenho para crer que as
emendas religio~as, aqui lra?idas a plenário, não são mais
que o inicio tla luta para conscg-uir o máximo.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - i\"a próxima ConstituiCão talvez
consigam tudo.
O SR. GUARACt SILVEInA - Antes de passar á documentacão de outras afirmalivas que fiz desta tribuna, devo
lembrar nos nobres Constituintes que a Revolucão de 1922
ainda não lerminou,
O SR. ZOROASTRO CU~HA - Faz falta um Plutarco CaBes.

O SR. .\ORO.\LDO Cas'rA - A,brenuntiol
O SR. GGARACt SILVEIRA - Quando aqueles milita-

res, quando aqueles civÍs vlmm que. os seus ideais E:stavam
sossobt'undo c lli"tO encontmvam o éco de que precisavam no
seio de outras classes, caminharam impávidos por aquela
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avenida para receber nos seus peitos as balas dos adversários. Iniciaram, assim, a Revolução, que não era de políticos nem das altas patentes mUitares, mas do povo, que
anseiava por um regime melhor. Esse povo pedia justiça
e representação; pedia que a sua vontade fosse auscultada.
Senhores Constituintes: na eiaboração da nossa Carta
Magna é necessário que procuremos sondar a opinião do
povo. (Muito bem.)
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Não faremos outra coisa.
O ::>R. GUARACl SILVEIRA - Há dias escreveu-me um
sociólogo estrangeiru, mas homem que ama a nossa Pátria.••
O SR. A~ES DIAS - Com certeza é um protestante •••
O SR. GUARACt SILVEIRA - .,. que aqui tem estudado nossas importantes questões. Diz-me esse sociólogo que
Ialta atuaímcnlc em sua grande pátria um instituto de pesquisas sociais para que as leis sejam dadas de acórdo com a
necessidade do povo, e não com as cogitações de gabinete
de alguns políticos.
Senhores, qüando aqui, no Rio de Janeiro, se reuniu um
COllgresso de educadores para estudar o problema educacional do país, ficou resolvido pleitear-se contra a introdução
em nossas escolas do ensmo relígioso facultativo. E ainda
há pouco, em S. Paulo, assumindo a diretoria do ensino um
homem católico praticante, e respeitável por todos os títulos,
fez declaração pública á imprensa de que não haveria ensino
religioso facultativo nas eSCOla& durante a sua direção ..
O Su.. MOR.\ls A..... ORAOE - V. Ex. pode dizer qual foi
êsse católico praticante que assumiu os negócios da educação, em S. Paulo?
O SR. GUARAC1 SILVEIRA - Pois não: o professor
Francisco Azzi.
O SR. i\IOH-AIS ANDRADE - Católico praticante?
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - POSSO informar ao nobre
Deputado SI". ~Jol"aes Andrade que de fato se trata de católico praticante, e que realmente não instituira o ensino facultativo em virtude de ter havido, aliás, por meu intermédio,
um acôrdo entre a Liga Católica e as alt.as autoridades de
São Paulo.
O SR. CARLOS REIS - Os católicos praticantes só são
conhecidos pelos calos nos joelhos.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Creio que esta Constituição terá um grande privílégIo, o privilégio de fechar o
ciclo das revol uções no Brasil; mas, também, si ela não
auscullar as vel'dadeiras necessidades do povo, terá
privilégio de deixar aberto o ciclo da revolução de 1922.
É por isso, Srs. Constituintes, que venho a esta tribuna
para deixar o lIJeu depoimento contra as emendas religiosas.
por motivos que claramente explica.ei quando chegar O ocasião de tratar-se propriamente do assunto.
Quando entrei, 8rs. Constituintes, na questão histórica,
disse que o cristianismo teve fase g10riosf.l nos seus três primeiros séculos. Não há necessidade de se documentar essa
afirmação.
Depois, Srs., veiu a fase crtl que o poder civíl dominou
a igreja. Para que fiquem docnmentadas as minhas afirmações e não me diga o meu nobre colega, Sr. Morais Andrade,
que en tenho desviado os falos da história, vou lêr - ~
digo, Srs., com toda a sinceridade de minha alma - vou lêr

°
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-com tristeza um trecho. Não era minha intenção fazê-lo no
.dia 13 de dezembro, mas fui arrastado pelos apartes qu~
déram ao meu discurso direção diferente daquela que eu
trazia ao subir á tribuna, e ainda uma vez si os meus dignos
.colegas relíra5liem a expressão de que falsifique a verdade
quando afirmei que na segunda fase do Cristianismo foi êle
dominado pelo poder civil, eu me dispensaria dessa leiturl'1.
Vou faz.}-la, porém.
Se houve inve,dade, Srs. Constituintes, na minha pri·
meira afirmação, conteslada pelos inluslres colegas dest.a Assembléia, ela pertence a Monsenhor Cauly, sacerdote católico,
sendo e3sa vcc'nade endossada por um Breve especial de Leão
XIII e com a aprovação de D. Duarte Leopoldo. Lerei o que
se encontra na pagina 442 do livro "Instrução Religiosa".
O f.n. l\fonAIS A);[)nADE - Eu gost.aria que V. Ex. citasse, exatamente. o trec110 de seu discurso em que dei o
meu aparte, -para verificarmos por que foi êle proferido.
Xiio me ocorre no moment.o o que tenha sido. Eu não disse
(Iue Y. Ex. falseava a verdade, quando afirmou que a igreja
.cal Mica tivesse ficado algum tempo subordinada ao poder
-civil. !=:cria preciso ignorar todas as guerras de investidura,
pnra afirmar semelhante despropósito histórico, que V. Ex.
não me pode atribuir.
O SR. GTTARAr.t SILVEIRA - Só poderei responder, si
V. Ex. ficar sossegado por um momento ... (RiaD.)
O aparte com q\1e o nobre Deputado me honrou foi no
final do meu discurso. Disse que se permitia dá-Ia porque
aJurli á história de modo que a S. Ex. não parecia razoável.
O SR. MORAIS ANDRADE - Perfeitamente, e V. Ex. não
.está respondendo a causa alguma.
O SR. GUARACt SILVEIRA - O Dl'. Morais Andrade,
meu ilustre colega, com o seu primeiro aparte, me dispensa
.da leitura?
O SR. MORAIS ANDI\.\DE - Não dispenso cousa alguma;
não quero intervir no discurso de V. Ex.; não admito, pa
rém que V. Ex. venha asseverar que eu dei um aparte a
(:erta causa, que não foi absolutumente o que eu disse.
O SR. GUARACt SILVEIRA - E quem disse isso que
V. Ex. eslá afirmanno'!
O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex. afirmou que, quando
disse que ;1 igreJa c:l(ólica, em certa parte da sua história
ficára subordinada ao poder civil, eu declarára ser isso uma
inverdade histórica. Quem não conhece as lutas da investidura na Alemanha, na França e, até, no Brasil? V. Ex.
não me quererá passar um atestado de ignorante, em matéria de histórIa universal.
O SR. GUARACí SILVEIRA - V. Ex. verá amanhã no
órgão oficial da Casa que elt nada disse do que V. Ex. está
4

~firmando.

Continúo a leitura:
Diz Monsel1hor Gauly:
"Durante efota primeira metade do século X o
papado se tornou vítima dos partidos que disputavam Roma e o cetro imperial. Três mulheres, poderosas pelas alianças que haviam formado e afama.-
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das por sua desordens, a condessa Teodora e suas duas:
filhas Teodora e Marosia. deram a tiara a quem lhes:
aprouve segundo os seus caprichos. Doze papas suce-.
deram-se em menos de sessenta anos, a maior parte
dos quais não tinha preparo nenhum para o cargo dogovêrno da Igreja. Alguns dêles até sem virtude nem
costumes. "
Mais adeante:
"Os imperadores de Constantinopla, sem fé nem
costume, amparavam a ortodoxia ou o scisma, consoante as exigências de suas ambições. No trono patrical de Constantinopla sentou-se um prelado ques6 contava 16 anos, sendia bispalados em leilão, e, nas
cerimônia santas intrometia jogos, dansas e espe-táculos profanos".
Sr. Presidente, não quiz, com esta citação, menosprezar
a igreja, porque apresentei ês~.e tempo como aquele em que"
a igreja lutava ~ontra o poder civíl.
Mas ouçamos outro testemunho:
Bergicr, autor do Dicionário Teológico e reputado ca··
t6lico romano. Assim escreve êle em têrmo "Simonia":
"'Durante o 10° e fiO séculos a igreja foi deshonrada pera audácia com que reinava a simonia.
(negócio das cousas espirituais) na Europa inteira;.:
não se envergonhavam de comprar e vender publicamente, por atos solenes, os bispados, as abadias e outros benefício eclesiásticos, etc.
O SR. MORAIS ANDRADE - Eu diria que a simples leitura de alguns canones do Código de Direito Canônico mastra que a igreja condena, como sempre condenou, essa fase
da Simonia, ou seja a venda dos cargos religiosos.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Ninguem contesta isso..
O SR. MORAIS ANDRADE - Com o Direito Canônico'
V. Ex. ia muito mais depre..ssa.
O SR.. GUARACl SILVEIRA - Apenas estou documentando a segunda fase do Cristianismo, em que o poder civil estava dominando a igreja.
O SR. MORAIS ANDRADE - Em todas as épocas. .
O SR. GUARACt SILVEIRA-Foi a segunda fase do Cristianismo que aqui lI'ouxe, para depois concluir mostrando'
que a lerceil'a foi aquela em (lue o poder religioso, para se
libertar do poder civil, foi mais longe do que era razoavel
e passou, ele mesmo, a dirigir as nações.
O Sn _ MORAIS ANDRADE: - É uma invenção protestant~,
luterana, assim como a celeberrima teória do direito di'Vino,
que é invenção de Melanchton e outros teólogos da relIgiãó'
qUQ V. Ex. professa.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Não é como diz V. Ex:.
Vou trazer u documentaçã.o católica, não protestante, dessa.
verdade que afirmei.
LeIO na Ho:st61'ia Universal do Abade Míllot, - de 1812.obra de mais de um s~culo, esgotada, com licença das auto-
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da Tipografia Rolandiano, e que, por felicidade, tenho em meu poder, para oferecer aos ilustres Constituintes,
.que, porventura duvidarem da minha citação.
Ali encontramos o seguinte:
"Somos aqui chegados ao tempo em que os papas, esquecidos dos limites e obrigações de seu minil'=tério de paz, hão de atear o incendio das guerras
civis, armar os vassalos contra os príncipes, e arruinar a Europa toda com os terrores da superstição. O
célebre Gregorio VII foi propriamente o autor desses
males. "
Em seguida faz, o autor a descrição dos máles cometi·dos pelos papas que precipitaram os acontecimentos, e,
.depois:
"No ano de 1050 um concílio de Paris condenou
n Berengário e seus seguidores e declarou que, se
êles não viessem a cair na conta dos seus enõs, todas as tropas do reino, capitaneadas pelo clero em
hábitos sacerdotais, iriam ao seu alcance até que êles.
se submetessem ao dogma ou fossem punidos de
morte. "
Sôbre Hildebz'ando, que foi pa~a o sob o nome de
Gregório VII diz Millot:
"Não será fácil crer que um monge, o qual chegou a ser cabeça da igreja, pretendesse a monarquia
universal, que contemplasse todos os reis cristãos
como sens vassalos, e que legitimamente intentasse
submete-los como tais ao seu poder. Todavia suas
próprias cartas e domonstram".
Continúa o historiador, aprovado pelas autoridades
r>ortuguesas, a contar tudo quanto fez o papa para submeter os reis ao seu poder e culmina na ex-comunhão de Henrique IV, que foi ao Castelo de Canossa, da condessa Matilde,
-que então hospedava o papa, o ali ficou três dias, no gelo, do
lado de fóra sem sequilo até que o papa o atendesse para lhe
:suspender a excomunhão e religar os vassalos á obediência.
São afirmações de Millot, no 6° volume, páginas 5, 6
.e 17, da sua História Universal.
Rui Barbosa escreve páginas magistrais sôbre êsse pe-ríodo que culminou no Sylabus, que marcou a derrocada
.do poder eclesiástico sÓbre o civil, porque as nações des·pertaram e reagiram.
Creiam, Senhores, que essas duas fases sérias. que citei
.-de relance, no meu discurso - e que não pretendia documentar, se a tanto não me arrastassem - foram aqui trazidas
-sem o intuito de entristecer o coração de quem quer que
-seja, mas, simplesmente, para mostrar que depois dêsses três
periodos, veiu um quarto - a fase em que se estabeleceu a
:separação completa entre os poderes temporal e espiritual.
O SR. MORAIS ANDRADE - São palavras de Christo -.;..
~'Dai a César o que é de César. " Está no Evangelho.
O SR. GUARACi SLVEIRA - Tinha por objetivo, unicamente, .mostrar que essa fase de paz, de harmonia, de concordia, de desenvolvimento da Igreja catolica, em todos os
países onde a separação se deu - e onde a união nunca existiu, como nos Estados Unidos -- essa fase está sendo amea-
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çada por emendas que, introduzidas na Constit~ição, no dizer do nobre Deputado, Sr. Luiz Sucupira, Gonstituem aporta para novas reivindicações em futura constituinte, queserá, se não tivermos juizo, em 1938 ou em 194p.
(Trocam-se apartes entre os Srs. Morais Aruz
.. rad.· e e 20roastro Gouveia.)
I· ,
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar demorfmente 03
tí71}panos) - Atenção! Está com a palavra o Sr.. G.,ua.raCí Sil-'
velra.
.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Sr. Presidente, eu sóquero que fique bem frisado que não sou cu~pado da discussão havida entre um marxista e um call1Jco roma.iO.,
(Riso.) (Trocam-se novos e veementes apartes entre os Srs.,
illorais Andrade e Zoroastro Gouveia.)
O SR. PRESIDENTE - Peco aos nobres ~eputados quenão perturbem o ol'ador.
I
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Obedeço com prazer a.
observação de V. Ex.
I
O SR. GUARACt SILVEIRA - Sr. Presidente, desejava.
responder um aparte do nobre Deputado, SI' ./Fernando Magalhães, que lastimo não estar presente. O IlIobre Deputadoao qual me refiro, é uma das figuras que lDais admiro e
préso nesta Assembléia. Conheço o Dr. Fernando Magalhães
não somente como Constituinte mas também jpelas honrosas
referências que tenho ouvido a seu respeito. i}inda há alguns·
dias, uma senhora de minhas relações contara. como o Dl'.
Fernando 1\1a~alhães atendia as senhoras pob~es desta cidadu'
com tanta dedicação e carinho, como se fosse~ das mais rica.;
e das mais importantes. Quero responder aUr seu aparte, de
coracão, porque se trata de homem de sentimentos christãos·
e sentimentos elevados. S. Ex. lamentou que eu não tivessE""
provado que nas escolas se falasse em nome de Deus e S. Ey_
com a sua pergunta, parecia pôr dúvidas a respeito das
minhas convicçõel' religiosas, embora, talvez~ não fosse êsteo seu intento.
Sr. Presidente, tive n felicidade de dize a esta Assem-bléia, que há 22 anos me esforço para segui-:-I a Jesus Christo,
e que neste esfôrço leal, lutando contra mípl. mesmo, recunhecendo a minha fraqueza, eu t.enho estado aos pés do'
Mestre, pedindo fôrças para vencer o fumo,io jogu, a bebida
e os bailes e os maus teatros, para honrar, t11nto quanto possível, na minha fragilidade, aquele que, na pruz do Calvário,
estendendo os seus braços, derrarr.ou o seUl sangue precioso'
para a minha salvação. Não é o receio do· ensino religiosonas escolas, nem tampouco receio de que ês~eensino, no sentido católico, vá contribuir para catolizar mais os meus patrícios. Eu dizia desta tribuna, que o decre~o que foi regulamentado em São Paulo, qualquer protestante o assinaria nos
termos em que êle foi apresentado.
I'
O SR. _ ALMEIDA CAMARGO - E' uma atitude muito coa··
rente.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Entretanto, devo dizer'
- que é agora para mim uma questão de Ihonra - que não
sei qual a extensão que diz respeito ao d~creto do Govêrno,
paulista, mas de uma coisa eu sei, por experiência dos meus
próprio amigos: o decreto proibia que os Iprofessores falas-'
sem em religião nas classes e que lecionassem matéria religiosa .
·1' ' .
. O SR. ALMEIDA CAMARGO - O decreto do ,Govêrno Provisório não proíbe; permite o ensino facultativo.,

I

I

I .
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O SR. GUARA,Cl SILVEIRA - O decreto que regulamentou o nesino religioso em S. Paulo, proibia que os professores falassem em rnatéria religiosa, para estabelecer uma
completa separação. Ora, se estavam proibidos os professores de falar em religião ou de tocar nesses assuntos, a questão estava resolvida pelo decreto, dizendo que os professores
de religião seriam de fóra.
O SR. ·AL:\iE1DA CAMARGO - O decreto não dizia isso.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Eu pediria a S. Ex. que
me fornecesse o decreto, porque eu o leria da tribuna.
O SR. ALMEIDA CAMARGO - O decreto está aquí; posso
fornecê-lo a V. Ex.
O SR. GUARACl SILVEIRA - Queira ter a bondade de
mo enviar. (O orador é atendido.)
O SR. ALMEIDA CAMARGO - Se tiver tempo, ainda hoje
darei todas as explicações relativas ao meu aparte.
O SR. GUARACl SILVEIRA - Diz o art. 6°:
"Não é permitido aos professores de outras disciplinas impugnar os ensinamentos religiosos ou, de
qualquer outro modo, ofender OS direitos de conciência dos alunos que lhe são confiados; assim como não
é dado aos encarregados do ensino religioso estabelecer
debate sôbre conclusões de matéria científica."
O SR. ALMEIDA CAMARGO - Perfeitamente, para manter
a serenidade nas escolas.
O SR. GUARACí SILVEIRA - E o art. 7° reza:
"Aos professores do Estado é cxpressamente vedado fazer, dentro das escolas, propaganda de qualqucr crMo religioso, no sentido dc influir que seus
alunos aceitem o ensino da doutrina e culto respectivos, assim como externar Ou manifestar suas convicções e preferências, diante dos alunos."
O SR. ALMEIDA CAMARGO - Exatamente.
O SR. GUARACf SILVEIRA - Agora, apelo para a cultura do Sr. Prf'sidente: Se é proibido, aos professores do
Estado como reza o artigo 7°, até externar ou manifestar
suas convicções e preferências diante dos alunos, como é
possível admitir, dentro dêsse artigo, que os professores
dêm dent.ro da sua própria classe, as aulas de religião?
Cometem ou não comet.em uma contravenção?
O SR. CORRErA DE OLIVEIRA - Absolutamente; nos têrmos do decreto, não comete.
O SR. BARRETO CAMPELO - O ensino é facultativo; os
que não concordarem, podem retirar-se da sala.
O SR. GUARACf SILVEIRA -Podereis vós compreender, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a humilhação de um
aluno. de um pequenino brasileiro que merece toda a atenção
dtl 1l0US malOl'cs, ao ter de se retirar da sala onde a profeslIIorQ dêle, Irá ensinar roligião, afrontando a cólera da mesma
prot811110rl1 e adversidade dos alunos do credo da maioria.
Creio qUe n!lo eslavo. na mente do legislador, quando elaborou a deoreto, permitir que as professoras ensinassem ma-

t6rla raU,iola nli lua própria classe.
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o SR. LUIZ SUCUPIRA - Depois de terminadas as aulas
ordinárias, tanto podem ensinar grego e latim, por exemplo, como religião.
O SR. GUARACl SILVEIRA - Conheço a lógica de V. Ex..
que é a mesma de todos os católicos ...
O SR.. BARRETO CAMPELLO - Protesto I V. Ex:. não pode
deprimir a religião católica.
O SR. GUARACl SILVEIRA Continúo respondendo
ao nobre Deputado Sr. Fernando Magalhães.
Não seria contra. o enc;ino católico. ou de qualquer seita
nas escolas, si não fôra a certeza absoluta que tenho de que
constituirá instrumento de opressão parta as crianças de credos diferentes.
Embora me contestem, o povo bll'3Sileiro, testemunha
ocular de tais opressões, sabe que digo, a verdade.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - V. Ex. está sofismando.
O SR. GUÀRACl SILVEIRA - S1,". Presidente, tinha
ainda diversos apartes a responder, não tão importantes como êstes quanto á sua natureza; mas a minha presença na
tribuna explica-se por uma concessão que fiz ao ilustre colega, Sr. Correia de Oliveira o qual deve seguir hoje para
São Paulo, e, si me alongasse, a concessão redundária inutíl.
Jã produzi a documentação história e respondi aos apartes
do dia 13.
O SR. CORREIA DE OLiVEIRA - Quero agradecer, publicamente, a gentileza com que V. Ex. procedeu comigo nêste
particular, mostrando perfeita delicadeza, perfeita toleraneia em relação ao desejo que tenho de defender a doutrina
eatóltca.
Embora possua esta, aqui, patronos briIhantissimos,
queria defende-la pessoalmente.
:tsse empenho entretanto, nem de longe signica que meus
colegas não sejam capazes de empreender defesa mais eficiente do que a que tenho procurado realizar.
O SR. GUARACf SILVEIRA Gastarei apenas mais
cinco minutos para deixar os 10 minutos rest.antes ao ilustres colega que deseja ocupar a tribuna •
Alguem, nesta Casa, me acusou de vir aqui para defender o protestantismo. Chegou-se mesmo a citar nomes de
reformadores. Eu vos direi, senhores, que já mais subiria
a uma tribuna para defender homens, nem siquer atribuí a
igreja romana responsabilidade pelos homens.
Apenas estudei o lado histórico da questão, e quero declarar aqui. aqueles que me perguntaram pelas relações da
igreja luterana e anglicana com o Estado, quero dizer que as
condeno, de todo o coração; e, se não fosse essa união, não
estaríamos vendo, hoje o clero luterano alemão, ligando-se a
Hitler para atacar uma raça que de maneira alguma merece
ser perseguida.
Também não defenderia a união da igreja anglicana com
o Estado ...
O SR. PRESIDENTE - Advirto ao nobre orador que faltam penas 15 minutos para a terplinacão da hora.
O SR. GUARACl SILVEIRA.:..;.. Vou terminar, Sr. Presidente, afirmando que aqui não venho defender homens,
Dem condenax os erros históricos de quem quer que seja.
Também quero dizer que desejava!nara o Brasil o regime de
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tolerancia, de respeito á conciência, católica ou protestante,
ou de certos credos praticados pelo governo americano, aqui
tantas vezes citado. Entretanto, nada tem a Constítuicão
daquelle paiz em referência á união da Igreja com o Estado. Concordo com tudo quanto disse o ilustre Deputado
.que me antecedeu na tribuna a respeito dêsse critério, pois
~ católicos e protestantes têm os direitos que agora estão
.querendo introduzir sem necessidade em nossa Constit.uição,
1'015 podem 5f.'1" pr.aticados como ali, sem qualquer dispo:sitivo constitucional ...
O SR. ADROALnD COSTA - Pois, no Rio Grande do Sul, do
govêrno de Júlio de Castilhos, para cá, sempre foi assim.
O SR. GUARACf SILVEIRA - Agora, quero ler um trecho da pastoral dos bispos católicos aos fiéis da igreja no
:Brasil, publicada em 1890:
..Ah! quem nos dera ver os estadistas nossos,
muito dos quais se desvanecem de católicos, tratar o
Catolicismo com o mesmo respeito, acatamento e deferência com que é tratado pelos estadistas protestantes da União Norte J\mericana.
Deixemos de ac:mhamentos miseráveis próprios
da nos!"a raça, os mesquinhos ciúmes e desconfianças,
a atrofinnte mania dp que:-er o governo regular tudo,
até l\ ReI igião. .. Imitemos o respei to ao Cristianismo de que aquele e!':tupendo povo tem oferecido nobilíssimo exemplo á admiração dos outros povos."
Isto, 81's., é o que qu~remos; o respeito ao direito dos
'homens, o respeito aos direitos dos católicos, aos direitos dos
.protestantes. aos diI"eitos dos outros credos, inoculados pela
religião do povo no coração dos seus filhos e no coração dos
seus governantes. sem que haja necessidade de estarmos 1'e-guIando estas questões em dispositivos constitucionais.
O SR. MEDEIROS NETO - É o que querem os católicos.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Peço que se registre o
-aparte rIo nobre colega Sr. Medeiros Neto. Era o que tinha
a dizer. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.)
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado CorTeia de Oliveira.
O Sr. Correia de Oliveira - Cedo a minha inseri Cão, senhor Presidente, ao meu distinto colega, Sr. Almeida Camargo.
O Sr. Presidente - Como depois de V. Ex:. pediu a palavra o Sr. Deputado Arruda Camara, que em segundo lugar se
-acha inscripto, dou a palavra ao Sr. representante de Pernambuco.
O 8r .. Arruda Camara - Desisto, também, Sr. Presidente,
do uso da palavra, para explicacão pessoal, para cedê-la ao
.nobre colega, Sr. Almeida Camargo.

7
O Sr. Presidente - Dou a palavra ao Sr. Deputado Almeida Camargo.
O Sr. Almeida Camargo (Para explicação pessoal)
Senhor Presidente, muito agradecido aos meus dois
nobres colegas, ouso tomar dois minutos da atenção desta
.casa para uma explicação nitidamente pessoal. Fui cha-
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mado, ql.1asi nominalmente, ;ao debate pelo Sr. DeputadoGuarací Silveira, a quem aproveito a ocasião para re!1ncl'
homenngen~, pelas suas ql1aUdades pessoais de espírito.".
O SR. GUARACf SILVEIR.~:- Obrigado a V. Ex.
I
O SR. ALMEIDA CAMARGO ... que, aliás, eu já.
conhecia, pois o nobre Deputado foi meu antigo companheiro, quando acompanhava, prestando assistência religiosa, o meu batalhão "'-:;0 Ibatalhão "H de Julho", na glo-'
riosa revohH;ão de São Paulo.
O SR. GtJARAcf SILVEIRA
Do qual tenho as melhores
recordações.
!i
O SR. ALMEIDA CAMARGO - Mas, na penúltima ora..:ão o nobre Deputado afirmou que o decreto regulamentado
pelo gov~rno do Sr. Laudo i de Camargo era tão bem fp.ilu
que não teria escropulosem subscrevê-lo. S. Ex., porém..
apresentou falhas na execução do referido decreto. Tendo
eu tido a honra de jazer parte dêsse governo, como ser.retário da interventoria,ousei dar um aparte esclarecedor,
dizendo que ao Gov(~mo não tinham chegado as queixa~
de que, na sua execução. I~ decreto est.ava sendo viciado.
S. Ex. voltou hoje a !afirmar a mcsma coisa. Eu, ~n
tão, trago, não 5Ó a minha ipalavra, que seria, nêsse tempo,.
oficiosa, mas a palavra doi Diretor do Ensino de São Pal1lo,
ao tempo do governo Laudo Camargo. Afirmou o senh:11"
Lourenço Filho que as. queixas chegadas ao seu conh~ri
menta e transmitidas ao Interventor, eram queixas natur:. í!;
á promulga~ão de qualquer ·lei, por mais anodina que seja,.
mas não ele vulto a determinarem a revogaCão do decreto.
Aliás. o Dl'. Louren~oFilho, ainda hoje me deu uma pr(,va
da liberalidade com que· agiu o Governo. declarando que
pr0curoü, na ocasíãodo i decreto, alguns ministros prl)f.~s
tantes. entre os quais oDr. Otoniel Mola, nome de grande
acatamento em São Paulo;· pedindo que fizessem, como Pl"Otestanles, os mesmos requerimentos que os católicos f:wmularam, no sent.ido de. ter o ensino facultativo da sua.
religião, ao que o Sr. Otoniel Mota não qui" aceder. Pela
estatística que tenho, nos' três mêses que durou o govêrno
Laudo Camar.-go, solicitaram o ensino facultativo rcligio:;Q
católico perto de 50.000 crianças na Capital, o que da.
mais ou menos, cêrcade i ,99 °1° da totalidade das crianGa~.
Ora, com tão nume~dso grupo de alunos, seri(1. impossível que as reclamações,: se houvesse, não fossem t.ão tumultuosas que exigissem do Governo uma providência
imediata, ou que, aomehos, aqui no Rio de Janeiro, não'
se tivesse conhecimento ;dela.
Quero afirmar ao . nobre Deputado, não, naturalment.e.
p~r&. de~mentí-lo! mas. !para acentuaI' que S. Ex. talvez
nuo est.eJa bem mformado, que os protestos, não eram uu
tal ordem, que justificassem a revogaçüo da lei.
_ O Sn. GtTARACf SILV;ElRA - Esse algarismo é oficial, ou'
sao aquelas fixas quco' Dr. Correia de Oliveira disse que'
os católicos iam buscar i de cas~ em casa '!
O SR. ALl\IEIDACAMARGO - Não part.iu do DiJ'p.tol"
d~ Ensino~ pr. LOllreIl:'c~Filho, nenhuma autorização ofiCIal ou ofwlOsa, no ·seIltrdo de ser a leI modificada.
O SJ\, GüAl\Acf !S~~ElRA - V. Ex. sabe que o doutor
Romeu do Amaral .·Camargo disse pela imprensa que iam~
ás: oasas, em no~e: ~l~~iretor do Grupo?
1

--
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O SR. ALMEIDA CAMARGO- Sempre há quem reclame, tanto mais em se tratando de uma lei do vulto desta.
O . que eu quero salientar é que: o Diretor do Ensino nãobaixou, como hoje me afirmou, - .e. disso o Interventor
teria conhecimento - nenhuma ,ordem oficial ou oficiosar
no sentido de ser modificada aléi.
A única coisa que houve fom do decreto e ainda assim, sem ferir o seu espírito e a sua letra, foi uma ordp.m,
determinando a abolição do sêlo do requerimento. ordem de
finalidade muito nobre, porque visava dispensar os estudantes pobres de uma sobrecarga.
O SR. GUARAcf SlLVEIRA -Com a qual plenamente COficordr.i. E V. Ex. me poderá informar quanto ao períod~
escolar?
O SR. ALMEIDA CAMARGO .- Quanto ao período escolar, as aulas só eram ministradas fora do mesmo.
O SR. GUARAct SILVEIRA _. Por profeSSOI"eS de fora ou
pelos da classe?
O SR. ALMEIDA CAMARGO - É indiferente; é um
detalhe que não interessa ao debate.
Agora, Sr. Presidente, devo afirmar que a lei foi de
fato revogada. Mas, se o foi, tal se deu, não pelo vulto dos
protestos levantados, mas, antes, para atender ao credo positivista do novo interventor.
O SR. BARRETO CAMPELO - Aliás, o Dl'. Lourenço Filho não é católico.
I

O 8R. ALMEIDA CAMARGO - Penso não ter tomaoo
partido no debate da questão; puramente religiosa. Ma!'l,
com a minha afirmação de não ter entrado nú deoate, nf~o
quero dizer" qUE: me desinteresse daque$tão religiosa no
país. E assim, farei antecipadamente uma declaração de
volo; voLarE:i em favor das emendas religiosas pOl'que er:tendo que a religião, o sentimento de religiosidade, a moral cristã. constituem um dos fundamentos, um dos lastros
da nal;âo bl'asilciI'a. Assim, leigos ou não, devemos defendê-la. (Muito bem; muito bem.}
Comparecem mais os Srs.:
Mário Caiado, Álvaro Maia, Abel Chermont, Mário Chermont, Joaquim Magalhães, Lino :Machado, Carlos Reis, Agenor l\1onte, Hugo Napoleão, Pires Gaíoso, Valdemar Falcão,.
José Borba, Leã.o Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Jeová
MoLa, Silva Leal, Ferreira de, Sousa, Veioso Borges, Odon
Bezerra, Pereira Lira, Souto Filho, Luiz Cedro, Solano ria
Cunha, Iziul'o' Vasconcelos,' Leandro Maciel, Clemente
Mariani, Mugalhí'i.es Neto, Arlindo. Leoai, Medeiros Neto,.
Edgnrd Sunches, LeOncio Gnlrão, AVIa Amaral, Aloísio
Filho, Paulo Filho, Carlos ~indenberg, JoneR l\oeha. nui
Santiago, Amar'al Peixoto, Sampaio Corl'eia, Pereira CarnE'iro, João Guimarães, Prado Kol1y, Cesar Tinoco, Acurcio
Tôrres, Oscar \Veinchenck, José. Eduardo, ,F'ábiu Sodré,
Soares Filho, Melo Franco, Odilon Braga, .João Penido, João
Beraldo, Policarpo Viotti, Daniel de Carvalho, Valdomiro
Magalhães, Belmiro de Medeiros,.Celso Machado, Plínio
Correia de Oliveira, Rodrigues Alves, Morais Andrade, Vergueíro César, Zoroastro Gouveià, Carlota Queiroz, Morais
Leme, José Honorato, Nero ~e,' ,Macedo, João- Vi1asboas~
I

1:~.i7-"-i.:
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Francisco Vilanova, Lacerda Pinto, Antônio Jorge, IdáJio
'Sardemberg, Anes Dias, Ascanio ·.rubino, Pedro Vergara,
Acir Medeiros, Antônio Rodrigues de Sousa, Sebastião de
'Oliveira, Edwald Possolo, Mnton Carvalho, Augu,;;f.o Corsino,
João Pinheiro, Euvaldo Lodi, Gastão de Brito, Oliveij:a
Passos, Oliveira Castro, Nogueira Penido (86).
Deixam de comparecer os Srs.:
Alberto Roselli, João Alberto, Antônio Machado, Au'gusto Leite, Prisco Paraíso, Negreiros Falcão, F~l'nand(; de
Abreu. Miguel Couto, Alípio CostalIat, Ribeiro Junqüeira,
Adélio Maciel, Pandiá Ca16geras, Pedro Aliexo, Simão da
Cunha, Aleixo Paraguassú, Abreu Sodré, Antônio Covelo,
"Henrique Bayma, Plínio Tourinho, Roberto Simoiisen (20).
O Sr, Presidente - Esgotada a hora, vou
:-sess ia, designando para amanhã a mesma

levantar a

ORDEM DO DIA

Vêm á Mesa as emendas de ns. 789 e 874.
·.rrabalho de Comissão.
Está sóbre a Mesa, pelo prazo de 20 dias, para receber
-emendas de 1& discussão, o projeto de Constituição (.20" e úl.·timo dia).

Levanta-se a sessão ás 18 horas.

32a Sessão, em 22 de Dezembro de 1933
Presidência dos Srs, Antônio Carlos, Presidente, Pacheco deOliveira, {-Vice-Presidente, e Cristóvão Barcelos,
2- Vice-Presidente,

1
A's 14 horas, comparec(~m .)$ Sr::,:
Anlônio Cat'los,. Pachooo de Oliveit'a, Crisll)viio Bareelos,
Tomaz Lobo, !-'el'nundes Tavol':l, Clemenlino Lisboa, Valdemar Mota, Alvaro Maia, Mário Caiado, Luiz TireIli, Alfredoda \fala, Veiga C:l.bral, Moura Cal"\'alho, Lino :\lacl1ado 1\1agalhães de Almeida, Rodrigues Mor-eira, Carlos Reis, :\dolfo
Soares, <iodofreclo Viana, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Luiz
Sucupira, Valdemar Falcão, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira,
Velozo Borgr~, BarreLo Campelo, Agamenon de Mal;alhãcs, Arruda Falcão, Mário Domingues, Arruda Camara, Arnaldo
Bastos, Augu~lo Cavalcanti, Gois Monteiro, Valent.e de Lima
Sampaio COsUI, Guedes Nogueira, Leandro Macip.l, HOrlrígllcs
D6ria, J, J. Seabl'3., ~Ial'ques dos fieis, Magalhfíes Neto, Artur Nciva, Erlgard Sanehes, Alfredo Mascarenhas, Le~ncio
Galrão, Gileno Amado, Fl'ancisco Rocha, Arnold Silva, Henrique DodswOJ'th, Amaral Peixoto, Sampaio Correia, Pereira
Carneiro, Leitão da Cunha, Olegario Mariano, Nilo de Alvarenga, .João Guimal'ães, P/'ado Kelly, Fernando M:lgalhiies,
Gwyl'i' de Azevedo, Cardo:'oO de Melo, Soares Filhll, Lengrllber
Filho, Bins Forles, Augusto Vi<'gas, Delfim Mor·~irQ, Clemente
Medrarlo, Furtado de l\'Ipnez('!', Cristiano Machadll, Daniel de
Carvalho, Levinr!o COl'lho, Campos de Amaral, Alcantara Machado, B:u' 1'05 PeutC'arlo, Almeida Camargo, Vergueiro Cl~sar,
Guaraci Silveira, LUl:el'Oa Werneck, Cardoso rle :\Ielo Neto,
Henrique Bayroa, José Honol'alo, Domingos VelaSC(I. Nero de
Macedo, Generoso Ponce, João Vilasboas, PUniu 'folll'inho,
Antônio Jorge, Idália Sardl'ubrhg, Simões Lopes, Carlos Maximiano, Assíz Brasil, Anes Dias, li'redel'ico WaHenblltel1,
João S:mplfcio, Renato Bal'bosa, Demétrio Xavier, Vitor H.ll5somano, Ascanio Tubino, Pedro Ve['gal'a, Fanf'l. rtibas, Argemiro DOl'neles, Acaroaldo da Costa, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos. Gilbert Gabeira, Martins e Silva, Antônio Pennafort,
Alberto SUl'de, Eugên.io Monteiro de Barros, Rdmat' Carvalho,
Ricardo Machado, Vãlter Gosling, Horácio Lafm', Pedro Rache, AI'3~:andre Siciliano, Mário Ramos, Rocha Faria, Pinheiro Lima e Leyf Carneiro (118),
O Sr. Presidente - A lista de prcsenca acusa o compa-·
rccimento de 118 81'S, Deputados.
Está aberta a sessão.
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o Sr. Clemelltino Lisbôa (3° Secretario, servindo de 2°)
'Procede á leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem
-observações. aprovada.
O Sr. Presidente -

Passa-se á leitura do expediente.

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

:seguinte

EXPEDIENTE
Ofício:
Do Ministério da Justiça e Negocios Interiores, de 22 do
-corrente, enviando as seguintes
JNFORMAÇÕES

"Exmo. Sr. Deputado Tomaz Lôbo
DD. 1°. Secretário da Assembléia Nacional Constituinte:
Em resp6sta ao ofício de 20 do corrente, em que V. Ex.
me transmite o teôr de um requerimento de informações,
aprovada pela Assembléia Nacional Constituinte e endere-çado a êste Ministério, ponderável preliminarmente, data ve.nia, que o regime discricionário vigente não me parece passivel da fiscalização e das restrições que evidentemente lhe
decorriam de sucessivas interpelações que porventura lhe
impuzessem, desde já, os nobres Deputados, depois oe lhe
llavp.rem retificado, de modo expresso, aqueles mesmos poderes.
Assim, devo frizar que, por dever de cortezi::l. respeito~a..
-responderei a este primeiro pedido de informações; mas jul-go-me desobri~ado de corresponder a outros, ate ao momen~ em que os atos do Govêrno sejam submetidos á consideração
A:;sembléia, nos têrmos do decreto da respectiva convo·cacão.
O pedido de informações em apreço envolve duas inda·ções:
a) "Quais as instruções
que o Govêrno deu para re""Ulamentar o servi~o de cpnsura ás manifestações do pensamento?
b) "Quais as razões por que o Govêrno, em três anos de
'atividade, aão revogou, como prometera, a lei de imprensa?"
Respondo á primeira com a transcrição das "instruções
expedidas á Diretoria de Publicidade, Comunidlções e Transportes, llara a orienf.ação do serviço de censura á imprensa",
:asslm concp.bidas:
"Devem ser censurados:
a) criticas ao Govêrno, em têrmos acrimonlosos;
b) agressões e referências pejorativas aos seus mem,.bro~ ;
c) noUcias que, de qualquer fórma, possam prejudicar a
"rdem pública e estimular subversões;
,
d) agressões pessoais, a quem quer que seja;
e) críticas aos Govêrnos estrangeiros e seus representantes;
f) quaisquer informações que possam produzir alarme
.ou apr~(;nsões, mesmo no terreno financeiro e econômico..

.
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mp.ros boatos, de tendenciosidade manifesta.
A critica a atos de administração deve ser tolerada,
'(ip.sde que redigida em linguagem serena e elev'.lda".
Respondo a segunda indica.;ão declarar.do que o govêrno não perdeu d~ vista a necessidade de substituir a lei de
Imprensa, eujas sanções, seja dito, não me COflsta se tenham
tornado frequentes durante três anos de gestão revolucio,
nária. Nem o assunto fôra capítulado entre os de mais
premencia, exatamente porquê, existindo a censura, indispensável nos govêrnos de fôrça, a liberdade de pensamento
teria sempre de sofrer· limitações. Acre~~centarei, porém
>Que, no penultimo despacho que me concedeu S. :E:x. o
Sr. Chefe do Govêrno, a matéria foi consideradtl., ficando assentado que se nomeasse uma comissão para a incumbên-eia de estuda-la, sob todos os aspétos, afim de habilitar o
oGovêmo a proceder em definitivo.
Cumpre-me dizer, ainda, que subscrevo as informa~ões de detalhe contidas no brilhante discurso do nobre deputado Vitor Russomano; e, seja-me permitido, por fim
-exprimir, de consciancia tranquila, que - no exercício das
árduas funções de ministro responsável pela ordem públi~a, em plena ditadura timbro em evitar a violencia, em
qualquer das sua~ fôrmas, até porque conservo nitida, neste momenf.o h ístoríco, a noção das responsabilidades que
al'rancam do meu passado, no jornal, na tribuna parlamentar, na tribuna dos r.omícíos.
Reitero a V. Ex. e a essa augusta Assembléia a expres-são do meu alt') aprel;o.
FRANCiSCO AN7'UNES MACIEL, Ministro da Justiça e Neg6~ios Interiores. - A quem fez a requisição.
g)

2

o S:o. Presidnete - ComnlUnico aos Srs. Deputados que
termina hoje o prazo para recebimento das cmt~nrlas au
J!rojéto constitucional, em primeiro LUL'n~. (palis~.) .
Vou dar- a palavra ao primeiro orador inscrito. na hor-a do
Exp('(liE'nte. 'l'em n palavr-a o Sr. Nilo Alvarenga.
O Sr. Nilo Alvarenga - Sr. l-'r-esídente, para elaborac~ão
da lei constitucional de um país, de seu estatuto fundamentaI, bá.sico, é imprescindível a colaboração eficiente de todas
as inteligências, o concurso de todas as ídéiac:;, o contingente
de todas as aspirações de que se acha impregnada a alma
nacional.
Esta Assembléia é constituída por espíritos esclarecidos, por homens cultos e emancipados, alguns como expressão de sua classe, de sua profissão, representando todos o
sentimento geral do país.
Nem s6 de homens que sabem direito há de ser formado
() espírito desta Assembléia. É bem verdade que se torna indispensável a colaboração, o concurso do técnico em direito
na organização da estrutura, na metodizaçã'> dos trabalhos,
na composição dos elementos formais, na racionalização,
enfim, da elaboração constitucional. Não é menos verdade,
porém, Sr. Presidente, que uma constituição nasce do es-
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pírito público de uma época. Ela traduz o conjunto das aspirações nacionais e, por isso, é imprescindível, repito, ()I
concurso de todos os Srs. Deputados que para aquí trazem
o sentimento e o pensamento geral da nação.
Mirkine afirma que em todas as constitqicões se acba
uma amalgama entre as tradições nacionais e o idéial doestado de direito, elaborado pela conciência jurídica dos
Estados civilizados.
Si uma constituição é uma miniatura política da fisionomia da nacionalidade - como bem definiu Rui Barbosa esta que aquí estamos fazendo não seria uma llonstituicãose não tivesse a colaboração eficiente de todos os elementos
que expressam os reais anseios do povo brasileiro.
Temos, Sr. Presidente, um exemplo histórico da colaboração direta e imediata da coletividade na feitura dotexto constitucional, que nos é relatado por Aulard na "Histoire Politique de la Révolution Francaise".
Foi na RevolUl;ão Francêsa, na declaração dos direitos.
do homem. Os ~. 200 Deputados que compunham a Assembléia Nacional, dIvididos em pequenas comissões, ou individualmente, procuraram, durante meses seguidos, uma expressão concisa e luminosa para exprimir o:> direitos dohomem.
Havia projetos de grandes espíritos da Revolução Francêsa, como Lafayette, Sie~'és, Moun:er, Target, e tantos outros; mas as verdadeiras fórmulas, curtas e nobres, quesintetisaram o edifício dos direitos do homem, êsse edifício
majestoso que criou a Revolução Francêsa, só foram encontradas no tumulto das discussões públicas e em emendas
improvisadas.
:\0 lêr êsscs debates nos relatos dos contemporaneos -diz Au!ard - tem-se a impreSSão de que é a nação mesma
que, retomando a sna soberania, por atos improvisados, dita.
a seus representantes os direitos do homem.
Tendo-nos referido aos direitos do homem, Sr. Presidente, não podemos deixar de tratar, neste momento, do·
indiviáuali5mo, questão já tantas vezes versada nesta tribuna, nas diferentes criticas feitas á Constituição de 1891.
É preciso, antes de tudo. saber o que se deve entender por
individualismo; se individualismo é a doutrina que considera o indivíduo como objeto principal do direito, é-nos
lícito afirmar, que não há doutrina juT'fdica, não há Consti-,
tuição democrática que não seja individualista. Isto porque,
como bem a::entúa Politis, notável autor de Direito PÚblico, o indivíduo é o fim único e supremo de todo o Direito. O direito não poderia ter outro fim senão essa finalidade puramente humana. Em relação mesmo ao Direito
Internacional, Politis que encare. os assuntos sob seu aspecto real, encontra fll) meio ambiente exemplos frisantes,
confirmadores de sua tese. A proteção ao operário, a supressão da escravatura, a abolição do tráfico das mulheres,
a luta contra o comércio do ópio, (I amparo ás minorias nacionais, são outros tantos institutos de Direito Internacional, que têm por meta, indiscutivelmente, o indivíduo.
Cumpre considerar, no entanto, que o homem vive em
sociedade, devendo ser apreciado como fator social. Nestascondições se, por um lado, merece a proteção carinhosa da
comunidade. por outro, essa proteoão só lhe é dispensada
á custa de restrições cada vez maiores, impostas aos direitos·
fundamentalmente individuais.

-

545-

Essas idéias SOCIaIS não constituem nenhuma novidade
.em direito público. O direito a uma existência humana
dígna e outros direitos sociais qUtl se encontram no anteprojeto organizado pela comissão especial, são princípios
já proclamados pela revolução francêsa de 1848 e inscritos
no texto da Constituição da segunda República.
Os sentimentos ,de solidariedade humana, cujos laços
cada vez se estreitaram mais, depois das desgraças resultan-J
tes da grande Guerra, e, sobretudo, das novas necessidades
por ela criadas, in~creveram nas constituições modernas,
êsses generosos priJ lcípios.
Não podemos, Srs. Deputados, assistir hoje indiferentes, abroquelados num profundo egoísmo, ás grandes lutas
sociais que se desenrolam em tôrno de todos nós, entre os
que se batem e sofrem inteiramente destituídos de qualquer
segurança, garantia e compensações, e os que lidam cerca~
dos de todas as garantias e compensações; entre aqueles
que tombam vítimas da desgraça contingente, e aqueles que
gosem de todas as vantagens, de todas as prerrogativas que
lhes são, porventura, asseguradas.
Mas si nós não podemos acabar com as desigualdades
sociais, porque é princípio biológico a que não pode escapar
a contingência humana, no strugle for li/e o fort~ vence o
mais fraco, o que está preparado para a luta há de vencer
O tímido e o desaparelhado; se é verdade que nós não podemos fazer melhor distribuição das felicidades terrenas, e~
tamos, no entretanto, no dever, que nos é imposto, de garantir e assegurar, a cada indivíduo pelo menos, as possibilidades de conquistá-las.
Mais do que o bolchevismo, do que o medo do bolche~
vismo, os sentimentos de solidariedade humana inscreveram
todos êsses belos princípios nas páginas das constituições
'modernas; porque, se é em nome da solidariedade humana
que se exigem os mais pesados deveres, os mais onerosos encargos dos indivíduos, como a contribuição em dinheiro,
expressada pelo imposto e pelo tributo, cada vez mais torturantes, pela contribuição em sangue, expressada pelo
cumprimento dos deveres da defesa nacional; porque não
atribuír, Srs. Deputados, a êste sentimento de solidariedade
humana o princípio inspirador de todas as idéias sociais
generosas, inscritas nos Códigos e nas constituições modernas?
É em nome dêsses princípios que aí vemos inscritas a
proteção ao trabalho manual ou intelectual, nas cidades e
nos campos; a proteção ao casamento, á família, á prole, sobretudo numerosa; a proteção á maternidade, á velhice, á
invalidêz; a proteção á mocidade, contra os vícios e as ~x
'plorações; e, finalmente, a limitação da propriedade, no Interesse coletivo, e a proibição da usura.
Mas, SI • Presidente, de nada valeriam todas es18:s belas
conquistas da humanidade de hoje, sem uma garantta para
assegurar a sua efetividade, sem uma sanção para tornar
real o seu exercício de fato e de direito. Esta sanção só
pode ser dada pela jurisdição constitucional.
. "Todo jurista sabe, afirma Gaston Jéze, que não
basta proclamar o princípio de uma liberdade para
que essa liberdade exista na realidade. Par~ que os
homens 'verdadei~amente gozem dela, é precIso outra.
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cousa além da declaração do princípio.
rantias."

É

preciso ga-

Mas não só Gaston Jéze exige a sanção, a garantia para
efetividade dos preceitos constitucionais.
Bans Kclsen, notavel professor de Direito Público na
Universidade de Viena, o insigne creador da teória da hierarquia das regras de direito, assim se expressa:
"Uma constituição, a que falte a garantia da anuiabilidade dos atos inconstitucionais, não é plenamente obrigatória no sentido técnico. Equivale, pouco mais
ou menos, sob o ponto de vista propriamente jurídico,
a um voto sem força obrigatória."
Linhas adiante, o conspícuo professor vienense ainda
afirma:
"Uma Constituição, cujos dispositivos concernentes á ~gislação podem ser violados, sem que resulte
dai a anulação das leis inconstitucionais, tem, em
face dos graus inferiores da ordem estática, o mesmo
carater obrigatório que o Direito Internacional em
frente do direito interno."
Quer dizer: tem forca obrigatória puramente platônica.
Em alguns países, como os Estados Uniãos, o contrôle
da constitucionalidade das leis é confiado ao Poder Judiciário. A função dêsse Poder não decorre, propriamente, do
texto expresso e explicito da Constituição americana; é, antes, uma creaçiio pretoriana; é obra, sobretudo, do grande
juís Marshall, presidente da Suprema CÔrte. proferindo, em
1.803, a primeira sentença na C!uestão MasbuI'Y versus Madison.
No longo período de 1803 a 1856, ficou estacionária, inteiramente estacionária, essa atribuição do Poder Judiciário, nos Estados Unidos.
De 1868, até nossos dias, foi que tomou grande impulso
naquela nação, o contrõle da constitucionalidade das leis pelo
Poder Judiciário, a tal ponto que, no interregno de 1921 a
1927, foram anulados 27 % das leis submetidas á apreciação
e exame da Suprema Côrte daquele país.
No Brasil, o contrôle da constitucionalidade das leis está
igualmente confiado ao Poder Judiciário, sem a amplitude,
sem a largueza, sem o desenvolvimento que tomou nos Estados Unidos da América do Norte.
.
O que é certo é que, tanto nos Estados Unidos, como
no Brasil, o sistema de contrôle da constitucionalidade das
leis pela justiça ordinária é imperfeito, falho e incompleto.
Por isso que á justiça comum cabe apenas julgar e decidir as questõas entre partes, os efeitos de suas sentenças se
limitam, se restringem, unicamente, ao caso sub judice. As
decisões das Cortes de Justiça ordinária, de juslu;a comum,
não vão além das partes litigantes. A lei, anulada em favor
dos que litigam, continua em pleno vigor, em plena efetividade para os demais membros da coletividade.
Aponto, 81'. Presidente, como prova desta minha asserção, um exemplo ocorrente aqui, no Distrito Federal. É o da
.
lei do calçamento.
.
Essa lei tem sido julgada nula por "ários acordãos e de'cisões das cÔrtes de justiça do Distrito F-ederaJ., e, no entanto,
'Continua a vigorar para os demais membros da coletividade
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E de uma maneira muito simples: a Prefeitura lança todos
os contribuintes, impõe-lhes multa, mas não efetua a cobrança judicial das taxas resultantes dessa lei. No dia, porém,
em que o proprietário morre ou pretende alienar o seu imovel, a Prefeitura do Distrito Federal não aceita o pagamento
do imposto de transmissão causa mortis ou inter-vivos sem
o prévio pagamento da taxa de calçamento.
O SR. VITOR RU580MANo - É um hábito generalizado no
Brasil.
O SR. NILO DE ALVARENGA - Quando o proprietário
tenta hipotecar os seus imoveis, gravá-los com onus real, a
Prefeitura não dá a certidão negativa ou, antes, a certidão
positiva do pagamento dos impostos, sem o prévio pagamento da taxa de calçamento.
Isto demonstra a imprestabilidade do sistema de contróle constitucional das leis, tanto pelo regime americano,
como pelo regime brasileiro, quando é confiado á justiça
comum.
E assim centenas de leis no Brasil anuladas pelo Poder
Judiciário, teem os seus efeitos restritos ás partes litigantes,
continuando em pleno vigor para os demais membros da c0letividade.
É preciso, pois, confiar a jurisdição constitucional a tribunais que tenham a faculdade de decretar a nulidade das
leis e dos atos inconstitucionais erga omnes, que tenham a
faculdade de derrogar, inteiramente, absolutamente, as leis
julgadas inconstitucionai~ e os atos do Poder Público resultantes dessas leis.
A quem confiar, senhores, essa faculdade? Ao Poder Judiciário? Mas aí se levanta um grave, um gravíssimo perigo.
Iriamos crear a ditadura judiciária no país, dando ao poder
judiciário a atribuição de julgar nulas erga omnes, as leis e
atos emanados dos outros poderes.
Em principio, Sr. Presidente, sou contrário a toda idéia
de ditadura, como forma permanente de govêrno.
O SR. ARRUDA FALcÃo - Permanente ou prolongada.
O SR. NILO ALVARENGA - •.. seja ela da direita,
corno as que infestaram o sul da Europa, ~ ponto de um
.eminente autor de Direito Público dizer que alf grassava a
febre mediterranea das ditaduras, seja da esquerda, com a
do proletariado russO.
As ditaduras são o govêrno da violência, da fôrça e do
despotismo. E repugna á minha conciência de jurista, á
minha conciência de homem livre ver tais formas erijidas
em doutrinas.
..
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Há ditaduras e ditaduras.
O SR. NILO ALVARENGA - O conceito, a concepção
científica de Lenine á cerca da ditadura era a seguinte: "A
concepção científica da ditadura significa uma política que
não é limitada por coisa alguma, por nenhuma regra, que se
apÔia diretamente na violência."
Já Mussolini, em junho de 1924, quando lhe 'pediram
uma definição do Estado, declarava: "Antes de àefini-Io, nós
o conquistamos." E no célebre Congresso fascista, em 1925,
êle dizia solenemente: "Vós bem sabeis o que penso da vi 0·lência. Para mim ela é moral, profundamente mora!."
É a apologia da violência e da fôrça, feita pelos maiS
eminentes chefes de ditaduras no mundo. A ditadura de
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um chefe de Estado é o despotismo - se é certo, como afir'mou Montesquieu, "que bá despotismo, quando um só poder
sem limites e sem regras arrasta tudo por sua vontade e por
seus capricbos".
A tirania do govêrno de assembléia é sempre uma ti~
rania. Cavour disse que era preferível o govêrno das camaras ao govêrno das antecamaras. Mas eu repito com Michel
'Dendids: "não resta dúvida que a tirania do parlamento é
tão detestável e tão perniciosa como qualquer outra forma
de tirania".
Resta analisar a ditadura do judiciário. Os juízes talvez
realizassem uma forma mais suave e tranquila de ditadura.
Os juízes, em virtude mesmo de sua educação, da delicadeza
das funções que exercem, pairando sempre numa atmosféra
mais calma, mais elevada e mais serena, afastados das lutas
partidárias, longe do tumulto das paixões, talvez exercessem
.uma ditadura mais suave do que qualquer das outras.
Mas, longe de mim, Sr. Presidente, a idéia de qualquer
"ditadura, como forma permanente de govêrno. Se a ditadura
se justifica como no caso brasileiro, como forma transitória,
'para preparar o país e repô-lo no regime constitucional, ela
é inadimissível como forma permanente de govêrno. Se a ditadura é o govêrno da fôrça, do despotismo e da vioMncia,
pressupõe nos governados o espírito de servilismo, o espírito do desfibramento, que é até contrário aos verdadeiros
sentimentos de dignidade humana.
O SR. AOAMENON DE MAGALHÃES- V. Ex:. é contra o cesarismo e também contra o judiciarismo.
. O SR. NILO ALVARENGA - Sou contra qualquer forma
de ditadura que se proclame, ainda mesmo da judiciária.
O SR. CUNHA MELO - A ditadura judiciária ainda á a
,mais amena.
O SR. . NILO ALVARENGA - ~ o que acabo de dizer.
O SR. CUNHA MELO - Ela reside apenas na fôrça moral
dos bomens que a exercem, que não têm outra fôrça e que,
portsnto, não podem abusar dela, chegando á violência.
O SR. NILO ALVARENGA - Foi exatamente o que acabei de afirmar.
O SR. ViTOR RussoMANo - Eu a acho demasiado técnica. Não é popular. Antes a do parlamento.
O SR. NILO ALVARENGA - Nenhuma ditadura é aconselbável, mesmo porque li. virtude do regime federativo está
no equilíbrio dos poderes.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - É a pretensão do Judiciário.
O SR. Nn..O DE ALVARENGA - Criemos, portanto, Srs.
Deputados, um tribunal especial para o controle da constitucionalidade das leis.
O SR. ARRUDA FALcÃo - Não poderíamos ampliar as fun(lões do tribunal eleitoral a êsse fim?
.
O. SR. NILO DE ALVARENGA - Os membros do tribuna.l eleitoral, porém, são nomeados pelo Govêrno, pelo
Presldente da República, e, assim, teriamos o predomínió
de um sôbre os outros poderes •
. O SR. :ARRuDA FALCÃO - Modifiquemo-lo, então.
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o SR. CARDOSO DE MELO NETO - O orador cria um tribunal especial? ~sse tribunal não fará parte do Poder Judiciário?
O SR. NILO DE ALVARENGA - Não, senhor.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Então, fará pat:te do
Executivo.
O SR. NILO DE ALVARENGA - Também não: é uma
como que delegação dos demais poderes da República. O ilus·tre colega terá a paciência de me ouvir um instante, pois
vou dar plena explicação da minha idéia.
O tribunal, com jurisdição constitucional, representa
·como que uma delegação dos demais poderes. Não é poder
que se sobreponha aos demais; não é um quarto poder que
'preteIldo criar, sobrepondo-se a todos os poderes atualmente
'existentes, mas um poder que não é mais que uma delegação
dos demais.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Essa delegacão de poderes é
'perigosa.
O SR. NILO DE ALVARENGA Esclarecerei êsse
'ponto.
De acOrdo com as emendas por Iblm apresentadas, e que
'estou, no momento, defendendo, êsse tribunal será composto
de nove membros: dois indicados pelo Supremo Tribunal
Federal, o mais elevado 6rglo do Poder Judiciário do país,
dois pelo Poder LegJslatlvo, isto é, pela Assembléia Nacional, dois outros pelo Presidente da Repdblica e os três restantes - tirados dentre as maiores expressões morais e culturais especializadas em Direito Pdblico Constitucional designado, pelo Instituto de Ordem dos Advogados Brasileiro••
Os Juízes, ou Ministros dessa Suprema COrte de Justlca,
nlo terão a inamovibilidade, nem a vitaliciedade dos demais
magistrados; terão o exercício de suas funcões restrito ao
prazo de três anos apenas; serão em número igual, como
-delegados dos demais poderes constituídos, de modo que repito - não representará um novo poder que se lhes sobre.ponha.
O SR. AG.-\MENON DE MAGALHÃES - A Constauição es~anhola cria um tribunal como êsse o Tribur..nl lie Garantias Constitucionais.
O SR. NILO DE ALVARENGA - Exatamente. É dessa
'natureza o tribunal cuja criação proponho, para acabar com
'os inconvenientes do judiciarismo, da ditadura do Judiciário
.ou da sua supremacia sObre os demais poderes.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃS - É um freio.
O SR. NILO DE ALVARENGA - Perfeitamente. SObre
a necessidade indeclinavel da criação de um tribunal com
semelhant.es atribuições, trago a brilhante opinião de Hans
Xelsen, na comunicacão apresentada pelo sábio vienense ao
Instituto Internacional de Direito Público, do qual extraio
o seguinte trecho:
"Não é excessivo afirmar que a idéia política do
Estado Federal não é plenamente realisada sido com
a instituição de um tribuna! constitucional. n
Ainda quero reptir, aqui, a opinião valiosa de Gaston
Gése •.•
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o SR. CUNHA MELO - Acho a idéia de V. Ex. muito
interessante e original, aliás já praticada em alguns países.
Todavia, o que melhor copiamos, o que melhor trasladámos
da legislação americana para aqui foi, precisamente, isto:
a supremacia do Poder Judiciário para interpretar as leis
e julgar da constitucionalidade ou inconstitucionalidade
delas. Apesar de concordar, em parte, com V. Ex., não desejo abandonar aquilo que de melhor temos na Constituição
de 1891.
O SR. NILO DE ALVARENGA - Mas V. Ex. sabe perfeitamente que, o controle completo da constitucionalidade
das leis não pode ser confiado á justiça comum, porque a
esta sómente cabe a função de julgar, como acabo de expOr.,
as questões entre partes, e decidindo em especie; não tem
a faculdade de decretar a nulidade das leis erga omnes, porque assim teria desvirtuado as suas funções e instituiriamos no país a ditadura judiciária.
O SR. CUNHA MELO - A questão da constitucionalidade
ou inconstitueionalidade das leis surge, entretanto, na discussão de casos concretos.
O SR. NILO DE ALVARENGA - Acabo de citar o caso
do calçamento, na Prefeitura do Distrito Federal, que (;
típico e está aos olhos de todos n6s. Ha dezenas de julgados de tribunais, julgando nula tal lei, e, no entanto, esta
continúa em pleno vigor. Como essa, há centenas de leis,
vigorando no Brasil inteiro, quando os tribunais sObre elas
já se pronunciaram, porque a êstes apenas compete julgar
os casos em espécie e não erga omnes.
O SR. CUNHA MELO - Nem mesmo neste aspecto V. Ex.
tem razão, porque não podemos culpar o Poder Judiciário
ou as leis pela negligênc;a das partes, que deixaram de recorrer, nas hipotéses a que se refere o nobre Deputado, para
o Supremo Tribunal, como interprete maximo das leis e da
Constituição. se recorressem, certamente, encontrariam a
proteção legal que áquele Poder cabia dar.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Nem todos dispõem de recursos pecuniários.
O SR. NILO DE ALVARENGA - V. Ex. respondeu
muito bem: nossa justiça é cara, moroga e tardia.
O Sa. CUNHA MELO - É outro aspecto da questão.
O SR. NILO DE ALVARENGA - Todos que lidam no
fOro da justiça. fed~ral, local, ou em qualquer fôro brasileiro, sabem perfeitamente que as questões se arrastam,
muitas mezes, dezenas de anos, se eternisam nos auditórios,
enquanto os direitos individuais, as liberdades públicas e
privaàas ficam sacrificadas e oprimidas pela demora das
decisões.
O SR. CUNHA MELO - Neste aspecto da questão esta\!
inteiramente de acOrdo com V. Ex.
O SR. NILO DE ALVARENGA - AgradeCb a declara..
ção de V. Ex.
.
Quero trazer, ainda, a opinião de Gaston Gése, cuja
autoridade é indiscutivel no assunto, quando, em apOio das
idéias que sustento, afirma o notavel autor de direito público:
"Uma coisa é essencial a um grande país, onde
-a atividade administrativa se desenvolve rapidamerl':'
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te. É preciso dar aos individuos garantias eficazes
para defesa de suas liberdades contra a administração. Estas garantias eficazes só podem consistir em
recursos jurisdicionais. Os tribunais devem ser os
defensores das liberdades individuais contra todos os
atentados inconstitucionais ou ilegais da adnnnistração."
Não basta, porém, Srs. Deputados, criar um tribunal
especial, com a atribuição de julgar da constitucionalidade
ou inconstitucionalidade das leis e dos atos arbitrários do
poder, erga omnes. É preciso que se permita o recurso fácil,
rapido e barato para tornar eficiente á defesa dos direitos.
O 8R. ViTOR RUSSOMANO - Mas não existe.
O 8R. NILO DE ALVARENGA - A minha emenda permite-o perfeitamente.
O 8R. ARRUDA FALcÁo - V. Ex. está abordando a matéria brilhantemente e o estamos ouvindo com toda a atenção. Deveriamos, entretanto, chegar ao meio rie dar justiça.
gratuita aos cidadãos.
O SR. NILO DE ALVARENGA. - V. Ex. fala com o
mais elevado espirito de patriotismo.
O 8R. CRISTóv10 BARCELOS - Aliás, está no programa
de nosso Partido tornar a justiça o menos caro possivel •
. O SR. NILO DE ALVARENGA ...:- No programa. de nOl;SO
Partido, como bem lembra o ilustre colega de bancada, está
consagrada a gratuidade da justiça como uma necessidade
indeclinavel entre nós.
Não basta, entretanto - dizia - criar tribunais com
estas atribuições; é preciso, sobretudo, instituir recurso
facil, rapido e barato, para tornar efetivas tais garantias.
É preciso que todo cidadão, ferido em seu direito por uma
lei ou por um ato inconstitucional do poder público, disponha de meio rápido e seguro para restabelecer imediatamente o direito ofendido, anulando a lei ou áto. .
Desta forma, evitar-se-ão, por um lado, as grandes in.'
justiças de que foram vitimas milhares de brasileiros, por
abusos do poder, e, por outro lado, as enormes sangrias que
sofreu o Tesouro Nacional, que ainda suporta a econõmia
pública, com as pesadas indenizações a cujos pagamentos
a nação foi condenada.
Procurei, 81's. Deputados, levantar uma estatistica do
volume dessas indenizações. Não consegui, porém, dados
precisos, exatos.. Posso afirmar, todavia, - e tenho o testemunho de todos quantos militam no fôro do Distrito Fe..
deral - que o volume das indenizações a que a União tem
sido obrigada é vultosamente fantastico.
O 8R. CRISTÓVÃO BARCELOS - Principalmente, em nosso
Estado.
O SR. NILO DE ALVARENGA - Nas discussões veÍ'~
aadas da. tribuna desta Assembléia foi, ainda anteonte~
apontada, pelo meu ilustre colega e - por que não dizê-lo
- rpeu querido mestre, Sr. Leví Carneiro, como uma das
causas da hipertrófia do Poder Exeoutivo, a faculdade que
têm os governos de fazer nomeações a mancheias, faculdade
conferida pelo nosso regime ao Presidente da Rep\\blica.'
Ora, o Tribunal de Jurisdição Constitucional é um con';'
trapeso no sistêma, p'Orque, coibindo o abuso· das .demissões
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injustas, restringindo-as aos casos estritamente permitidos
em lei, ipso facto anula o poder do Chefe de Estado de fazer
nomeações arbitrárias nas diferentes circunscrições da
República.
Sr. Presidente, a Côrte de Justiça Constitucional, criada
e organizada por essa forma, com a atribuição de anular ergo omnes - os atos inconstitucionais, de restabelecer todos os direitos ofendidos, de restaurar todas as liberdades
éalcadas pelos excessos do poder, será, incontestavelmente,
a verdadeira realização da democracia em nosso país. Por
ela vivemos a clamar; com ela vivemos a sonhar durante
quarenta anos de R.epública. Contribuamos, portanto, com
êsse elemento decisivo na garantia dos direitos e das liberdades públicas, para organizarmos uma República melhor
e mais equilibrada. (Muito bem; muito bem. Pal11l,{l$. O
orador é vivamente cumprimentado.)
Durante o discurso do Sr. Nilo de Alvareno Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa' a
cadeira da presidência, que é occupada pelo Sr.
Pacheco de Oliveira, 10 Vice-Presidente.
~

Comparece o Sr. Ministro Osvaldo Aranha.
4

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr~ Luiz Sucupira.
O Sr. Luiz Sucupira - Sr. Presidente, quando me inscrevi, foi com o intuito de dar uma explicação pessoal a
S. Ex., o Sr. Deputado Guarazí Silveira, esclarecendo, justamente para confirmar, um dos apartes que lhe déra, numa
das últimas sessões. Assim, penso que, terminado o expediente, poderei prosseguir em meu discurso, na ordem do
dia, de vez que na mesma não há matéria .a ser debatida.
O Sr. Presidente - V. Ex. poderá falar, depois dos oradores inscritos, para explicação pessoal.
.
.
O SR. LUIZ SUCUPrn.A - Sr. Presidente, como acabei
de afi~mar, venho ao debate simplesmente para, atendendo
ao que disséra em aparte ao Sr. Deputado Guarací Silveira,
representante do Partido Socialista de São Paulo, nesta Casa,
declarar a S. Ex. e á Assembléia, perante a qual nesse sentido me comprometi, que não podia haver de modo algum ensino e moral sem o concurso da religião.
S. Ex. declarou, da tribuna, que existia, nas escolas
americanas, o ensino da piedade sem que se tocasse em religião. Ora, segundo Cicero, piedade e religião é a mesma
coisa: Pietas est enim ;ustitia erga Deum.
A piedade ou a religião é, portanto, uma justiça.
Dessa fórma, não quiz absolutamente me apegar á hist6ria das religiões, porque entendo que isto acarr~taria discussões inevitáveis e debates intermináveis.
Procurarei sempre apoiar-me em autores protestantes
e autores acatolicos, como prova de insuspeição, afim ile
demonstrar claramente, positivamente,eficientemente, que
nlo é possível o ensino da moral sem o ensino da religião,
ou antes, é imJ)ossivel uma moral sem que esta se baseie, se
funde numa religião.
•.
O SR. COSTA FERNANDE5 - Muito bem.

. - 553-

,
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Quero trazer a opinião de
Rilter von Schneider, Presidente do Consistório Superior
Pro~estante, . que, em discurso proferido no Parlamento da
BavIera, aSSIm se expressou:

"Todo o ensinamento tem, ao mesmo tempo, uma
Es.te ponto de v~sta adquire uma
ImportanCla tanto maIor quanto m:us modesto seja o
grau do ensino, donde possuir na escola primária sua
mais alta importancia. O homem deve ser educado de
.tal forma que adquira uma personalidade mora.!. Mas
é evidente que a moralidade tem na religião as sua.$
mais profundas raizes e a sua maior fOrca de atração,
segundo nos ensinam a natureza das coisas e todas as
experiências da história. Por conseguinte, a mais alta
missão da escola àe instrução primária será a de inculcar á juventude uma educação moral religiosa."
~uncão ed!l~adora.

O SR. GUARAcf SILVEIRA - Quando apresentei emenda,
dizendo que o ensino moral e cívico deveria ser obrigatório,
é claro, não acreditava, que, num país cristão, essa moral
fosse ensinada no sentido cristão.
·
O SR. LUIZ SUCUPIRA - V. Ex., então, entende que
não estamos num país christão? •.
·
O SR. GUARAcf SILVEIRA - Pelo menos, é o que se ouve
constantemente nesta Assembléia.
O SR" ZOROASTRO GOUVEIA - Aliás, a moral dos homens
civilizados independe de credo religioso; é muito mais ampla do que a moral contida na Biblia.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Vou provar a V. Ex. que
absolutamente não se pode admitir, hoje, no século XX •••
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - V. Ex. baseia-se na opinião
de estadistas, sobretudo em Estado que estava ligado com
uma Igreja.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - V. Ex. está enganado. A
Franca não está ligada com a Igreja, e são os autores dêsse
1»aís que, hoje, mais propugnam o ensino religioso.
·
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - E' equivoco de V. Ex. Alguns autores franceses o fazem, mas é da Franca republicana
e socialista que surgem, hoje, os argumentos poderosos, entre
os quais os de Guyau, Belot e outros, provando que a moral
independa da religião.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - V. Ex. diz isso, porque é do
crédo socialista.
·
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Todos nós devemos apelar
para a razão humana, como julgadora, em última análise, dos
oritérios do saber.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Trago, justamente, o depoimento dos sociologos e dos· filosofos, bem assim, de homens
t1Ue não são catolicos e que não estão adstritos a credo estreito como é o socialista que, sem dúvida, por excesso de
egolatria.••
(). SR. ZOROASTRO GOUVEIA - E' modo de vêr de V. Ex.
absolutamente inconsequente, pois a própria palavra soeia~ista nos dá como universalizadores da cultura e bem. estar.
·
O SR. LUIZ SUCUPIRA - ... que anda por aí a embair
a humanidade com as suas falsas idéias.
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o SR. ZOROASTRO GOUVEIA - VV. EEx. é que vivem
disso, de embaírem OS ingênuos.
(Troca:rn-se vários apartes. O Sr. Presidente, fazendo
soar os timpanos, reclama aten~ão.)
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Devo dizer ao nobre Deputado que os catolicos não procuram embair a humanidade,
não prometem uma ventura e felicidade faciosas nesta terra,
I;omo o fazem os socialistas. que falam, principalmente, aos
que não têm, por inteiro, a faculdade de ~aciocinar; dirigemse ás massas ignaras, sem formação moral perfeita, e lhes
apontam com a conquista do poder, não a oportunidade para
se aperfeiçoarem, mas o gôzo da materialidade.
(Trocam-se veementes apartes entre os Srs. Zoroastro
Gouveia, Costa Fernandes e outros Srs. Deputados.)
O Sr. Presidente - Atenção' Peço aos Srs. Deputados
que observem o Regimento. Só podem ser permitidos apartes
com a licença de orador.
O SR ZOROASTRO GOUVEIA - Quando o Deputado Guarací
Silveira ocupa a tribuna, os colegas catolicos aparteiam-no
com toda a liberdade; julgo-me, assim, também no direito de
apartear um Deputado catolico.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Aceito os apartes de V. Ex.,
tanto assim que a êles respondo.
'
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Estou certo, aliás. de que,
o orador e eu, nos entenderiamos; não seria provocado êste
tumulto. Em geral os sacristães são na defesa, da caixa da
capela, mais ardentes que o padre ..• (Riso).
O SR. LUIZ SUCUPIRA - O Sr. Deputado Guarací Sil..
veira desarticujou, de certa maneira. o desenvolvimento de
minhas idéias, quando declarou que não estamos, de forma
alguma, em país christão. S. Ex. talvês tenha querido dizer
que não estamos em país protestante. o que é fato, apesar
de toda a propaganda norte-americana com o enviar para
aqui,capitais e pessoas, afim de conseguir aumentar um
pouco as hostes evangelicas. Graças a Deus. porém, nós, catolicos, ainda somos a maioria. a grande maioria, a quasi totalic.:.de ,da Naf,/ão Brasileira. (Muito bem.)
O SR. ZORoASTno GOtiVEIA - Pelo fato de tratar-se de
país que conta com 75 % de analfabetos.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Permita-me declarar a V. Ex.,
em resposta, e sem balbúrdia, que ainda ontem o Sr. Almeida Camargo, nome que declino com todo o respeito e acata-:menta, secretário no govêrno de São Paulo do Sr. Laudo Camargo, veio a esta tribuna e aqui mostrou, exibindo dados
positivo, dados que não admitem absolutamente qualquer'
observação. que naquele Estado, na Capital' de São Paulo, ca""
pital cultissima - e o nobre Deputado não pode dizer que
não seja culta a capita.l paulista - quando se tratou do ensino religioso nas escolas, 99 % dos alunos pediram êsse en..
sino.
O Sa. ZOI\OASTRO GOUVEIA - Alf, pela inércia dos livre~
pensadores, Oi católicos têm conselUido maravilhas •••
O SR. LUIZ SUCUPIRA Quando fala bem alto à
maioria de 99 %. t % nlo é inércia, é eonflrmaolo da regra.
: : O POVO bra.Uelro, como eu dlala h6. pouco, em resposta
ao ilustre Deputado Sr. Guaracy Silveira, tem lua reUrllo,
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é povo cristão, não protestante como desejaria S. Ex. que
o fosse. É povo cristão e católico. E quem diz isso é a nossa
Diretoria Geral de Estatística, em quadros que lhe pedi f0:5sem preparados e por trleio dos quais se verifica que, no ano
de 1929, nasceram no Brasil, e se batisaram, 1.017.332 pessoas.
Ora, país de 40 milhões de habit.antes, no qual 1.Q17.000
crianças nascem e se batisam, não pode absolutament;} deixar
de ser reconhecido e afirmado como país de. quasi totalidade
católica.
De acôrdo com as mesmas estatisticas, baseado porém
em cálculos matemáticos, pois o nosso registro civil é IT'uito
incipiente, pode-se declarar que, com aquele coeficiente de
população, os nacimentos provaveis no Brasil chegarão a
1.100.000. Portanto, se 1.017.000 de fato nascem e, com certeza absoluta, se batisam, está provado, de maneira insofismável, que não se pode contestar a catolicidade da população brasileira.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Permita-me um novo aparte. Peço ao nobre orador que me perdOe um argumento ad
hominem. Sou livre pensador, mas casei-me tambem no religioso. Minha senhora, que era católica, exigiu isso. Como
não fazia mal, nem bem a cerimonia, eu me submeti, por
cortezia.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Sendo assim, a família que
V. Ex. criou é católica. Se V. Ex. se submeteu ao fato primordial, há de se submeter aos subsequêntes.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - As estatísticas são sibilinas,
eis a conclusão ...
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Na realidade, há uma percentagem que não é católica: a dos que transigem.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - O que afirmo é que, se numa
população como a nOS38, 1.017.000 crianças nascem e se baUsam, mostra isso o vulto do catolicismo entre nós. A presunção, pelo menos, é a de que os pais dessas crianças são
católicos ou, pelo menos, as mães, como no caso do Sr. Deputado Zoroastro de Gouveia.
O SR. CRISTOVÃO BARCELOS - As estatísticas devem conter muitas das belas transigências, como a que fez o nobre
Deputado Sr. Zoroastro Gouveia.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Não posso, infelizmente,
orientar, como desejava o meu discurso. Vou, entretanto, dar
a opinião existênte em um país que não é tido como cristão:
a América do Narte, onde há todas as religiões, contando o catolicismo com vinte milhões de adeptos. Os demais, que são protestantes, estão se entre-devorando
não se entendem e, até os pastores negam a existência de
Deus.
O SR.. POLICARPO VIOTTI - Aliás, não se entendem em
parte alguma do mundo.
. Ó SR. LUIZ SUCUPIRA - Diz Coolidge, Presidente d~
América do Norte:
"Enquanto os nossos colégios e escolas secundárias descuidarem do seu dever de instruir nas grandes
verdades da religião, os seus diplomados voltarão para
o meio de nós com uma capacidade acrescida de se
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entredevorarem. 11:ste abandono do dever fará correr
grande risco a todo o edifício social."
Mas, não vamos muito longe. Quero ficar mesmo no
Brasil, e vou buscar Pontes de Miranda, soicalista como o
nosso colega Sr. Zoroastro Gouveia. 11: êle quem declara isto,
na sua "Introdução á Sociologia Geral", á pagina 189:
"A escola leiga é, senão má, defeituosa. Ministra
meia educação, dá o ensino mutilado. O educador neutro em matéria religiosa é tão imperfeito quanto amoral. .• em vez de preparar e corrigir por dentro, conforma-se em aparar por !óra... fabrica "cidadãos
que só temem as leis, isto é, a cadeia e a multa, as indenizacões e as penas disciplinares".

São palavras de um socialista, daqueles que estão com o
Sr. Zoroastro Gouveia. Os próprios socialistas hão de reconhecer que, sem um dêsses freios que levam os homens a se
amarem uns aos outros, não pelo receio da poUcia, mas pelo
dever do amor ao próximo, isto pelo exemplo superior de
Cris~, nada se poderá fazer.
O SR. ToMAZ LOBO - O nobre orador está se afastando
da pureza do cristianismo. Leão Xnr, em suas incíclicas restaurou a Igreja católica na pureza das suas f(mtes, enquanto
que V. Ex. está preso á velha mentalidade católica apoiada
no SilabU8 de Pio IX.
O S. LUIZ SUCUPIRA - Não é possivel, Sr. Presidente,
deixar eu de fugir ao assunto .••
O SR. TOMAZ LOBO - V. Ex. ficou para trás na marcha
do pensamento católico, pleiteando e defendendo um propósito de domínio ou intromissão da Igreja na vida civil dos
povos.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - O nobre Deputado n~o está
ao par do movimento da Igreja, no assunto, o que é lamentável, e chega a dizer que Leão xm aconselhou a escola
neutra.
O SR. TOMAz LÔBO - Leão XIII, com alta percepção da
marcha da mentalidade atual, do movimento racionalista do
mundo, modernizou a nova dout.rina católica e o ilustre orador, como todos os partidários da religião oficial, quer recuar ao tempo da igreja com poder temporal.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - É pena que eu não tenha tempo de lêr a V. Ex. a opinião de Leão XIII.
,
O SR. TOMAZ LÔBO - Quando a Liga Católica fala em
l'eivindicações mínimas, não é preciso ser muito inteligente
para saber que existem reivindicações, médias e máximas.
~ média será certamente a religião de Estado e a máxima só
poderá ser a teocracia.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Lamento que o tempo se tivesse escoado sem que eu pudesse ordenar o debate, porquê
os apartes foram em tal número que nlo pude, 8equeri referir
,a vigésima parte das "itaolles que trazia.
O SR. AafR MEDBIRos - VV. EExa., tambtSm, com o.
apartes não deixavam o Sr. Guaracf Silveira falar e, no entanto, éle terminou suas consideraolles.
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O SR. PRESIDENTE- Advirto o nobre Dep:ut!1do que
está finda a hora do expediente.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Interrompo minhas considerações, Sr. Presidente, pedindo a V. Ex. que me inscreva
para falar em explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE - O orador será atendido.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Agradeço a V. Ex. (Muito
bem. Muito bem.)

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao expediente.
Vai-se passar á ordem do dia. (Pausa.)
Comparecem mais os Srs. :
Cunha Melo, Mário Chermont, Leandro Pinheiro, Joaquim
Magalhães, Costa Fernandes, Agenor Monte, .José Borba. Leão
'Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Silva Leal. Martins Veras,
Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira de Sousa, Odon Bezerra, Ireneu Joffily, Herectiano Zenaide, Pereira Lira, João Alberto,
Souto Filho, Luiz Cedro, Solano da Cunha, José Sá. Alde
Sampaio, Simões Barbosa, Humberto MouM, Izidro Vasconcelos. Deodato Maia, Clemente Mariani, Arlindo Leoni, Med"iros Neto, Átila Amaral, Homero Pires, Manuel Novnis, Aloisio
Filho, Paulo Filho, Lauro Passos, Carlos Lindenberg, Jones
Rocha, Rui Santiago: Raul Fernand9s, César 'finoco, Alfpio
Costa11at, Acúrcio Tõrres, Oscar Weinschenck, José Eduardo,
Fábio Sodré, Buarque Nazareth, Melo Franco, .José Braz, Martins Soares, Augusto de Lima, Negrão de Lima, Gabriel Passos, Mata Machado, Odilon Braga, Vieira Marques, .João Penido, João Beraldo, Policarpo Viotu, ValdomIr\) Magalhães,
Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite, Celso Machn::1ll, Bupnt>
Brandão, Jaques Montandon, TeotOnio Monteiro de Barros,
José Carlos, Rodrigues Alves, Morais Andrade. Zoroastro
Gouveia, Hip6lito do Rêgo, Cincinato Braga, Alfredo Pacheco.
Lacerda Pinto, Maurício Cardoso, Raul Bittencourt, Acir ~Ie
deiI'O!!, Ferreira Neto, Vasco de l.'oledo, Ant.1nio Rodrigues de
Sousa, Valdemar Reikdal, Sebastião de Oliv'3ira, João Vila~a,
Armando Laydner, Edwald Possolo, Augusto Corsino, João
Pinheiro, Euvaldo Lodi, Pacheco e Silya, Gastão de Brito,
Teixeira Leite, Oliveira Passos, Oliveira. Castro, Abelardo
Marinho, Morais Paiva e Nogueira Penido (97).
Deixam de comparecer os Srs. ;
Abel Chermont, Jeová Mota, Alberto RnsC!Ui, Antônio Machado, Augusto Leite, Prisco Paraíso, Negreiros Falcão, Fernando de Abreu, Miguel Couto, Ribeiro Jun<{ueira. Adélio J\1aciel Pandiá Calógeras, Pedro Aleixo, José Alkmim, Raul Sá,
Simão da Cunha, Aleixo Paraguassú, Carneiro de Rezende,
Plínio Correia de Oliveira, Mário Whate11y, Josll Ulpiano,
.Carlota de Queiroz, Abreu Sodré, Antônio Cov~lo, Morais
Leme, Henrique Eaporna, Francisco Moura, .Edwald Possolo,
Guilherme Plaster, Mário Manhães, Mílton Carvalho ~ Ro:berto Símonsen (32).
ORDEM no DIA

5.
Presidente - Constando a ordem do dia de Trabalho de Commissão, dou a palavra, para explicação pessoal, ao
Sr. Fernando Magalhães.

o 81'.
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o Sr. Fernando Magalhães (para e:cplica{:ã? pessM.l)
- Sr. Presidente, devo ao Sr. Levi Carneiro a oportunidade
de usar da palavra, pois, no discurso com que S. Ex. estreou
nesta Casa, foram atribuidas sObre o Império Brasileiro três
grandes culpas.
Não venho abnegar uma fé republicana que nasceu com
a minha meninice; mas, defender uma tradição nacional,
pois não o compreende a justiça da condenação, acusando o
Império de não cuidar :lem da federação, nem da abolição,
nem do ensino.
.
A Abolição é história antiga e resolvida, mas, quem
trata dos assuntos históricos e acompanha toda a atividade
política imperial, toda a atividade política dos estadistas do
segundo reinado, sabe bem que a abolição gradual e parcial
representa na História da América um dos prélios mais notáveis de sabedoria e da inteligência.
Basta comparar o que foi a abolição na América do
Norte, êsses ciuco anos de guerra sangrenta culminados no
'martírio de um 'krande cidadão, para sentir como a evolução da campanha abolicionista no Brasil se desenhou de forma evidentemente patriótica, permitindo, desde a repressão
do tráfico até a lei dos sexagenários, alcancassemos a data
.glorio~a da extin~ão da escravatura, apenas nos reportando
a um magnifico embate de inteligência, onde representaram
notável ação os homens do Brasil, que se celebrizaram na
pugna redentora.
Desfeita essa acusação histórica, naturalmente o ImpériG
não podia, sob pena de faltar ao seu principal fim, cuidar da
idéia federativa. Já a colônia, no seu arremêdo de federação,
desorganizara até, e desorientara, o princípio inato e nacional, da independência. E, se não fosse o sistema federativo
do Império, naturalmente centralizado na figura do Imperador, não teriamos a grande República sulamericana, que
é o Brasil, na sua integridade territorial e espiritual. (Muito
bem.)

Não sou daqueles que tecem louvores á federação; não
sou dos que admite ser possível, como tanta gente quer, dIStribuir pelos Estados soberania. Quando muito, o que há a
fazer é dividir iniciativas.
Acusando-se, porém, o Império da sua centralização, não
podemos, hoje, olhar o método e o processo político republicano senão com verdadeira centralização transferida, uma
vez que o município, garantido pelo princípio constitucional,
vive na suzerania e a centralização se transferiu do Govêrno
da União para o dos Estados, de forma despótica e intransigente.
O ensino assunto principal, representa, na história do
Império, um dos pontos mais eminentes de tudo quanto têm
realçado os fastos brasileiros.
Ainda agora, nas resenhas, feitas pelo "Jornal do Comércio", o Sr. Primitivc, Moacir tem trazido, com todos os
pormenores e todas as mintícias, o depoimento da história, em
torno das preocupações educacionais do Império, o pensamento dos estadistas sObre o problema do ensino.
O !mpério tem uma séria de nomes e de atividades representando os maiores esforcos, mau grado as lutas que,
até, puderiam - quem sabe? - prejudicar a integridade
nacional - e mais as lutas externas e as lutaspolfticas, pela
'democracia republicana.
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Tudo isso não prejudicou nem imp~dlu que os estadistas do Império cuidassem do ensino, dOllde t832, a data má.:xima, onde se vêem as maiores e malJII notáveis inaugurações
do ensino médio e superior do Bl'asll,
Sem mesmo deixar de at('nder a e!lJlla lei de 1827, podese dizer que em todo o período imp~rial e em todo o período
.republicano, juntamente com o decreto que impediu no ensino primário a preponderancia da5 influências estrangeiras
·arredados com o fechamento das ellcolas durante a gl'ànde
.guerra.
·
~sses dois pontos são, talvez, os único!! monumentos cons·truidos em toda a história do ensino no Brallil.
No tempo do Império, em 1872, IlCUlIava-8C um coeficiente de analfabetismo que import.nvll om 00 %, dado o desconto com que, nas estaUsticns atuais, separam-Be - com
toda a razão - os individuos de zero a loto o.n08 de idade.
No ano de 1920, a Repúblicll, com OI melmos cálculos,
'acusava, no recenseamento último, um cooriciente de analfa'betismo de 60 O/Ó. Não existe grande dtrorenca. O que há de
evidente é que o cálculo do anaIrabeUlmo, que, em 1900, foi
de 58 o/ó, alcançou em 1920, além de 00 '1••
Não se revela, pois, uma assistência cuidada da República nas questões de ensino, tanto ma" quanto, no ano de
1882, só com o ensino da COrte e com o anilina superior, o orçamento do Império marcava qUllnUll luperior de tres mil
contos.
Vejamos nas províncias. Pernambuco e Ceará dispendiaIrJ 25 % de suas rendas; ao Ba!ll plltAva tIS O/Ó.
·
Era, por conseguinte, já nllquolll I\poca, uma estupenda
'contribuição dos cofres provinc!llis em benefIcio da instrução
-pública no Brasil.
.
Não quero ~rguntar se podemo. encontrar hoje contribuição tão valiosa; mas o certo ó quo, no ano de 1880, ha.via no BI'asil inteiro seis escolas para dez mil a.lunos, e no
ano de 1920, a estatística marcava o mesmo número: seis escolas para dez mil alunos I
Não houve, portanto, mauifestacllo que prove, positive
ou traga demonstração de carinho dali autoridades republi,canas pelo ensino - não direi, naturalmente, o ensino chamado urbano, o ensino primário, cercado hoje, talvez, de
tudo quanto lhe diz respeito dos maioros - não sei, porém,
se melhor - empreendimentos pedagogicol\, O fato, porém, é
que, se nós ainda jogarmos com OS números, poderemos vêr
,que a população escolar-, em 1929, andava em 2.082.703 estudantes do cur~o primário, descendo asila estatística, em
1931, para 2.020.93'1, ou seja uma diminuiel\o de 60.000
alunos. Tivemos, portanto, decrescimo, em dois anos, de
1929 a 1931, na matricula dos escolares, em toda a República.
.
.
Ainda mais. Quando sabemos, pelas estatístIcas de 1930,
.que, dentre mil crianças em idade escolar,. 513 não freqt;en.tam nem se matriculam nas escolas púbhcas; 110 ~atr~cu
Iam-se mas não frequentam; e que, apenas, de~sas mll crIan.ças em idade escolar, só 30 completam sua instrução pI'imária vemos que na população do Brasil, poder-se-ía talvez
calcular, doloro~amente, a capacidade. intelectual I?or êste ~ú
mero insignificante de 3 % de crIaneas possumdo ensmo
,primário completo.
Não vou buscar êsses dados em IUIJares. longínquos do
.país. Poderei indicá-los nos po~tC?s maIs adIantados e nas
-cidades mais populosas para verIfIcar que não há. uma de. tfesa suficiente impedindo que o braço infantil seJa atraído
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para outros' mistéres - afazeres da agricultura e trabalhos
industriais - - deixando, de lado a. aprendizagem da escola
primária, indispensável e necessária, como o é, tanto quanto
o da chamada ~scola intermediária.
Não se p6de. por conseguinte, aplaudir a República, cujo
manifesto de 70 não se compensou com a extensão do problema educacional como não cogitou da AboliCão, silenciando
completamente, para não perder a clientela republicana. Da
~esma fórma que a. circular mandada aos lavradores paulIstas, em 72, punha Igualmente de lado a hipótese da decisão
da questão servil, deixando que esta ficasse para mais tarde,
quando a Nação assim o entendesse e quando OS interesses da
lavoura assim o permitissem.
Não estou, como disse, renegando uma fé republica~
mas, simplesmente, mantendo uma tradição.
O fato, porém, que mais impressiona é justamente o que
se refere ao ensino secundário e ao superior. Podemos, também sentir o quanto a ordem do !.larquês de Pombal, expul~
sando os jesuítas, perturbou fundamente o ensino nacional.
Conhecemos -essa contribuição histórica interessante. Foi uni
franciscano quem batizou o Brasil. quando frei Henrique de
Coimbra disse a primeira missa. Foi Santo Inácio de Loióla
quem ensinou ao Brasil, quando as caravanas de Anquieta e
seus discípulos penetravam o interior do país.
.
Pois bem. Sofreu duramente a colônia, na sua instrução,
com a expulsão dos jesuitas.
Nota-se a diminuição de todos os centros escolares, d~
todos os núcleos de aprendizagem, assoberbados com o decréscimo dos mestres e o desaparecimento dos alunos. O Império próximo sofreria de certo as consequências deste recúo.
,
Se nos reportamos. entretanto, á fase republicana, quando sabemos que desde Bom Retiro e desde Paulino de Sousa,
a, até mesmo, consentirmos em aplaudir Leôncio de Carvalho.
veremos que pelo decreto de 1879 se instituiu o ensino livre
no Brasil. Êsse decreto mereceu de Martinho de Campos
uma apóstrofe perfeitamente contemporanea e que, se êle
,pudesse repeti-la agora, sairia estarrecido de espanto, porque, já naquela época dizia: "Com esta lei, os estudantes não
querem aprender. Só querem fazer exames."
Hoje em dia, nem exame querem fazer ...
O SR. ALCANTARA MACHADO - Só desejam o diploma.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - No ano de 1890, no
dia 8 de novembro, Benjamin Constant viu decretada a sua
reforma, aproveitando grande parte da magnífica contribuição do relat6rio de Rui Barbosa, de 1882, relatório êsse
que veio ter a sua primeira realização na administração Municipal dêste Distrito, em 1916, com Azevedo Sodré e Afranio
Peixoto. Não se podem inculpar OS sete últimos anos do Império de esquecimento daquele relatório, porque duas décadas de República tinham sido surdas a tal monumento,
ainda hoje novo.
.
A reforma de Benjamin Constant estabeleceu: o enSlDO
obrigatório que desde 54 o Império decretou as escolas de segundo grau, as escolas normais, o exame de madureza; pouco
depois era suspensa a lei, que não durou quatro meses, porque a 6 de fevereiro de 1892 foi adiada provisoriamente e
nunca mais restabelecida.
O que prosperou foi a instalação do regime dos t'stabelecimentos equiparados. Temos de confessar que a nossa geração sofredêsse pecado original: somos geração que
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fez ~uás humanidades dêntro dos regimes dos colégios equiparados, colégios que representavam o grande comércio ilícito de diplomas. (Muito bem).
Esses homens vieram mais tarde a ter a responsabilidade
dos destinos do país. E, por ironia do acaso, quantas vezes,
passado pelas faculdades, principalmente de Medicina, o estudante modesto que se destinava a uma cidade longínqua do
seu Estado, onde sua profissão lhe permitiria grangear grande clínica, e por conseguinte magnífico prestígio político por
conta dessa clínica, êsse estudante modesto chegava ás primeiras posições municipais para depOis ir frequentar a AsseInbléia Estadual. Vinha em seguida, com mandato de Deputado, de Deputado ia a Ministro da Justiça, e a primeira COlsa
que fazia era reformar a instrução pública 1
Disseminaram êsses colégios, proliferaram essas faculdades, principalmente nos ramos mais modestos e menos dispendiosos da Medicina, porque a Medicina é ciência perdulária, que para ser exercida e ensinada, requer muito dinheiro, muita despesa. E então a farmácia e a odontologia concorrem e os pretextos para permitir que polulem por todos
os recantos do Brasil escolas destinadas a conferir diplomas;
escolas que se equiparam, equiparação que é fácil; escolas
que são fiscalizadas, fiscalização que é deficiente.
E daí as escolas superiores de outra natureza, faculdades de Me(licina, faculdades de Direito, pequenas cidades com
duas faculaades de direit{).
O SR. ARRUDA FALCÃO - Neste ponto só louvores merecem os Estados porque aparelham escolas como as de São
Paulo, verdadeiros padrões.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Poderia V. Ex.
enumerar outras?
O SR. ARRUDA FALCÃO - A de Recife não fica atrás.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Outra?
O SR. ARGEMIRO DORNELLES - A do Rio Grande do Sul
também.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - A Escola do Rio
Grande do Sul é oficial.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Uma das mais brilhantes, e
tal a sua aparelhagem que é hoje escola oficial.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - VV. EEx. não podem absolutamente deixar de reconhecer que a minha proposição suscitou modestas indicações, quasi singulares, quando os números andam ás centenas e quando a epidemia se
alastra raivosa e danosamente, porque por toda a parte
o que se procura é organizar institutos de ensino de qualquer natureza, com o fito da equiparação e da fiscalização,
para .••
O SR. ARRUDA FALcÃO - Disseminar o ensino.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - •.. para vender diplomas. (Muito bem. Palmas).
O Sa. ODILON BRAGA - V. Ex. faz uma afirmação muito
genérica.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Não tem V. Ex.
razão.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - V. Ex. é membro' doColl..
VOLt1MJlI 11
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seÍho Superior de Ensino e poderia cassar essas equiparações; entretanto, até hoje, não o fez uma só vez.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Fui membro de um
Conselho Nacional de Ensino. V. Ex. está muito iludido: as
atribuições do Conselho Universitário não vão a êsse ponto.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Ainda melhor.
O SR. FERNANDO MAGALH,'iES Fui membro do
Conselho Nacional de Ensino, representante da Faculdade de
Medicina ...
O Sn.. XAVIER DE OLIVEIRA - Com muita honra paTa o
Conselho, certamente.
O SR. FERNANDO MAGALH;\.ES - '" e, nessa época,
apareceu, pela nona vez, o requerimento de uma escola paulista que ensinava engenharia. Em oito vezes seguidas, foi
negada a equiparação; na nona, o único documento o.)VO que
essa .escola juntou, foi a relação de alunos que. tinham
termmado Q curso naquele ano, e Q primeiro dêles era filho
de um grande prócer político. Foi o bastante para que se
desse essa equiparação e que eu pedisse demissão do cargo em
que estava. Respondi ao nobre Deputado pelo Ceará.
O SR. XAVIER OE OLIVEIRA - Um aparte ainda. Permitao V. Ex., porque é de um discípulo a um mestre. De quem
a culpa dessas equiparações?
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - As culpas repartemse equitativamente por todos.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Estou satisfeito.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Há dois grandes inimigos do ensino: o Govêrno e o pai do aluno. (Riso).
UM SR. :DEPUTADO - O professor não é?
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Via de regra, não.
Nestas condições, tendo formulado as medidas que entendi necessárias ao nosso Pacto Fundamentai, julguei indispensáveis regras severas para que não se désse, em tórno
do ensino, essa hecatombe que nós estamos assistindo continuamente.
- .
UM SR. DEPUTADO - Foi sempre assim.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Foi sempre assim,
mas não é pos.sivel que continue a ser.
O SR. OOILON BRAGA - O remédio é o govêrno disseminar os institutos de ensino de que o pais carece. Enquanto não cumprir êsse dever, é justo que a. iniciativa particular o faça, porque ainda assim está prestando um grande
serviço á Nação.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - É preciso que aprenda
quem quizer e onde puder, mas só o govêrno confira o diploma.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - O ~r. Deputa~o
Odilon Braga está iludido. Não há far~o maiS I?e~a~o, nao
há miséria mais dourada do que a do diplomado mutll, a do
dOutor sem sabedoria, a do médico que não pode clinicar,
a do advogado que não sabe ate~der a?s se~s clien~es, por:que ficam inertes nesse prole.tar~ado CientífiCO, ~ulto mais
grave, não pelo excesso dos mdlviduos.. que saIbam, mas
pela amargura de gente que nada sabe.
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. o SR.. ALOísIO E'ILHO - Não são os institutos de ensino
particular, mas o govêrno que permite a promoção por
média.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Por isso, incluí
nas minhas emendas que era vedada a concessão, qualquer
que fosse, que impedisse a se obedecer as determinações
legais dos regulamentos em vigor, para a verificação da capacidade dos alunos.
.
É preciso que haja essa medida severa para evitar que
se dê o fato verificado êste ano, de alunos que frequentaram uma escola e terminaram o seu curso sem nunca terem
prestado um exame!
O SR. ALOíSIO FILHO - V. Ex. deve repartir a culpa
entre os particulares ~ O govêrno.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Não faço outra
coisa. Se eu fizesse outra coisa, não se compreenderiam as
minhas emendas.
O SR. MEDEIROS NETO - Espero que V. Ex., zelando
tão bem, como está fazendo, pelo ensino, não se esqueça de
sugerir penalidade!' para os professores que não ensinam,
entre os quais V. Ex. não está incluído.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - São raros.
O Sn. GUARACf SILVEIRA - V. Ex. tem meios para impedir as promoções por média?
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Fiz incluir nas minhas emendas êsses meios.
Ora o espírito que dominou as emendas apresentadas
ao anteprojeto constitucional, com a aparencia um pouco
retrógrada, e. ao mesmo tempo. talvês com a preocupação
de g-astar muito, obriga-me a dizer que, acima de toda e
qualquer despesa, computados os valores do erário público,
devem ser elas destinadas, em primeiro lugar, e antes de
tudo, acima de tudo e mais do qm. tudo, ao ensmo.
O SR. MAGALHÃES NETO - A saúde talvês precedentemente.
O SR. FERNANDO MAGALH.mS - Ao ensino, porque
não adianta derramar sôbre a cabeça dos ignorantes conselhos de higiêne, se êles não os compreendem e, portantc,
não os executam. Mas o homem que sabe, procura naturalmente se preservar da moléstia invasora.
O SR. VITon RussoMANO - Mas, se não se derem os recursos ~.os homp.ns que sabem, como poderão aproveitar os
seus conhecimentos!
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Era a profilaxia
dos grêgos; era a sabedoria dos velhos grêgos, que os tornavam homens fortes. A sabedoria inclue uma porção de coisas. Não é saber lêr, não é saber ~screver e falar. Há muitas coisas mais dentro da sabedoria.
O SR.. ViTOR. Russo~rANo - Não tendo recursos, de que
vale a sabedoria?
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - A sabedoria é uma
fonte de virtudes.
Vamos e venhamos, meu caro colega: muitas moléstias
que têm a sua· fonte nos vícios.
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o SR. CARLOS REIB - Então as escolas é que são culpadas dos médicos sem cHnica. dos advogados sem causas,
dos engenheiros sem construções? As escolas não podam
ter culpa disso.
O SR. MAGALHÃES NETO - Criam um patriciado de
analfabetos.
Desorientada a
O SR. FERNANDO MAGALHÃES
mocidade, atraída indevidamente, para êsses centros de
instrução que distribuem com a maior prodigalidade diplomas, que não dão direito nem ao gg.nha-pão. vão êsses moços
engrossar o número dos pupilos da Nação. Pupilos que
nada sabem fazer, nem mesmo aquilo para que estão devidamente autenticados!
Seduzidos por essa miragem do diploma. nós observamos o quanf.o a mocidade se desencaminha de outros rumos,
tão nobre. tão proveitosos, embora menos mirificos. Não
importa. Mas muito mais úteis e talvês mesmo mais lucrativos.
•
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Daqui a pouco V. Ex. defende a ignorancia ...
O SR. FERNANDO MAGALHÃES Se V. Ex. me
ajudar •..
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Não quer que se aprenda,
não quer que se ensine ..•
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Se eu começo por
dizer que antes de tudo, acima de tudo, mais do que tudo,
em primeiro lugar, se deve colocar o ensino, como V. Ex.
vem dizer que eu quero a ignorancia?! Eu desejo o ensino
acima da defesa nacf(:.nal, acima da economia nacional, acima
da indústria nacional - e V. Ex:. me acusa de querer a
ignorancia e o analfabetismo! ...
O SR . JosÉ S..\ - A crítica de V. Ex. deve ser dirigida
em primeiro lugar aos poder~s públicos. A êles tem faltado
a noção das responsabilidades.
O SR. FERNANDO MAGALHAES - Acabei de dizer que
há dois culpedos.
O SR . JosÉ SÁ - V. Ex:. está trazendo contribuição
eloquentis!'dma em favor do regime parlamentar, regime de
responsabilidade e de opinião.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Nesta conformidade, Sr. Presidente, resolvi aproveitar singelamente minha
rápida passagem nesta Assembléia, e a oportunidade que
o acaso Dle deu, de, já adiantado na vida, estrear na política ...
O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. está fazendo uma injustiça clamorosa.
O SR. FERNANDO MAGALH.mS - Á idade ou á política?
O SR. ARRUDA FALCÃO - Ao pai do alúno. (Risos.)
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - " .para aqui trazer e pedir a atencão dos Srs. Membros da Assembléia Constituinte, para essa circunstancia especial em que nos encontramos, lutando com os principios da soberania estadual,
da autonomia estadual em matéria de instrução primária,
em desacOrdo com Milton e Barbalho, os comentadores da
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Constituicão de 91. Ainda compreendo a instrucão municiPlll urbana, onde o professor, devidamente preparado,
possa exercer suas funções, mas que não vejo. como justifjcá-la no sertão, no ensino rural, onde os grandes Estados
têm, até. necessidade de profp,ssorado leigo - a invenção
mais calamitosa em assunto de ensino primário.
~ mistér que os Estados e a União possam traçar programas de uniformizac;ão, com as suas particularidades regionais, mas chamando a si essas crianças abandonadas no
sertão, crianças que vivem no casebre. no casebre desprot.e~do, no ca.~ebre da miseria, e que têm, a duas ou três
leguas distantes, a escola de curso rápitio, de tempo curto,
que, quando chove, não podem alcançar, e, quando· faz sol,
se reS5entem da grande caminhada: P. quando vão ás aulas,
porque as circunstancias o permitem. encontram nesse
ponto distante. no arremedo de conforto que é a escola rural, comparada á sua miséria, alguma coisa que as torna.
revoltadas contra as injustiças da sorte. Tudo isso representa um alto problema social.
É preciso que os Srs.
Constituintes disso se apercebam.
Dessa mane!ra, não podemos criar gerações de brasileiros sem humanidade, pois o problema é dos escóis, é dos
quadros nacionais, onde possamos ter as classes dirigentes
de todas as categorias, mas classes cultas. porque só as classes cultas, de qualquer categoria que sejam, podem ser dirigentes.
Não conseguiremos, porém, a organização dos escóis, as
chamadas elites, a não .ser com a padronização dos institutos de ensino secundário ...
O SR. VITOR RUSSOMANO - Com a gratuidade do ensino,
em todos os graus.
O SR. FERNANDO MAGALHÁ."ES - ... e com a gratuidade do ensino primário e secundário. Oxalá, Ee possa conseguir também a do ensino superior, de modo que seja aliviado o aluno das despesas, e gratificado do seu trabalho, o
professor, inteiramente dedicado a êle, cumprindo e.s oito
horas necessárias de todo trabalhador, para que não seja a
sua cadeira um meio lie se exibir, vedada a êsse professor
qualquer atividade pública ou privada, f61'a aquela que diga
respeito á sua função.
O SR. JosÉ SÁ - V. Ex. sabe como os equiparados
no Brasil, em ~eral. retribuem o esforco dos professores.
Pagando 70$, 80$ e 1.00$0001
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Os mil-réis á hora....
Menos do que se paga aos taxisl (Riso)
Este problema, como se apresenta. estã a pedir, naturalmente, um grande espirito, um grande homem que o possa
resolver.
O SR. JosÉ SÁ - Está a pedir outro regime.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - De longa data o
Império cuidava desses assuntos. Vemos que, na última Fala
do Trono, de 89,com a colaboração de Ouro Preto, já se tramais um largo programa de educação dentro dos moldes os
mais exatos, os mais modernos. Desejava como as rãs haviam pedido um rei - um ministro da Educação.
Estou ainda para consultar La Fontaine, a vêr a moralidade desta fábula: o que· aconteceu ás rãs com êsse rei .••
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Mas, abrindo ao acaso as páginas de Ramalho Ortígão,
nas suas "Farpas", leio a descrição daquele coloquio de cinco
ou seis individuos elegantes, que discutiam Prudhom, discussão essa ouvida, silencicsamente por um dos interlocutOl"eS,
que chamou a um canto um amigo e perguntou: "Quem é
Prudhon? Alguem, então, indap;ou: Que homem é êsse que
desconhece Prudhon? "É o ministro da Instrução Pública" •.•
Numa república nova, numa república recente da Europa, o Ministro da Educação invadiu a botânica e mandou retirar dos livros dos estudantes das escolas primárias a designação de um fruto que se chamava a "pera imperial";
não era J)ossível conservar tal denominação e, pOr ordem do
Ministro, a pera passou a chamar-se "pera republicana" •.•
(Hilaridade. )

Não sei se há outros lugares, outros países favorecidos
com entidades s~melhantes; mas sei que há programas ministeriais onde se faz educac·ão para a creança e se faz a creança
para a educacão. E, para execução desse programa, cOD~i
tam-se as senhoras presentes a se manterem em sessão permanente .•. (Hilarútade.)
O SR. ARRUDA FALCÃO - Permita-me um aparte. V. Ex.
é um orador que encanta o auditório e os aparte não devem
ser motivo para desgosto.
O SR. FERNANDO l\fAGAr.H.~ES - Absolutamente.
O SR. ARRUDA FALe.to - V. Ex., porém, falou em preparar criancas para a instrução c devo dizer que na Alemanha já se adotou essa prática.
.
O SR. FER!\iANDO MAGALH.\ES - V. Ex. não ouviu
bem o que eu disse.
O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. não entendeu o meu
aparte. V. E:c afirmou ria tribuna. com o brilho e eloquência com quI'! tem elucidado n matéria. que há hipóteses em
que se proclama a necessidade de criar a instrucão para o
aluno •.•
O SR. FERNANDO MAGALH.tES - Não quis dizer que
num país, nosso conhecido. se estava organizando um programa dessa forma. Outróra, fazia-se a educação para a
criança; hoje, faz-se a crianca para a educrll;ão.
O SR. ARRUDA F ALCÁO - Eu acrescentei que, na Alema- .
nha, o programa é êsse ...
O SR. FEltNANDO MAGALHÃES Fazer criança?
(Riso.)

O SR. ARRUDA FALC.\O - Fazer criança.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES -Ainda mais: a compreensão histórica do momento - digo do momento universal - levou um dos grandes luminares da educação, ou melhor, um dos grandes luminoso::> da educação, a estudar a
personalidade de um chefe de Estado e dizer que a histó:'
ria levaria muitas vezes, até poder compreender a personalidade desse chefe de Estado... E, terminou a sua magnifica frase, dizendo que se, porventura, a história o definisse, havia de defini-lo indefinidamente. Com tal bagagem,
com tanta erudição toUceira vai um homem facilmente ao
Ministério da Educação.
Meus senhores, a revolucão de :1930 estabeleceu uma
regislação,principalmente, quanto ao ensino secundário, e,

também, ao ensino univcrsitário, em menor grau, embora;
mas ·cstabeleceu, em relação ao secundário, um pndrãlJ de
glória, que é a reforma do St'. Francisco Campos (Apoiados),
homem que se apresentou ao cenário político do país com
as brilhantes maIlifestações de sua culLura e, o que é mais,
com todas as credenciais de um grande técnico, Se fõr possível levar adiante êsse programa, conservados os seus rigores, os seus apertos. naturalmente teremos dado grande
passo no desenvolvimento do ensino secundário do Brasil.
Infelizmente, porém, para as inspeções do ensino, onde os
concursos l'epreser.taram um prélio dos mais difíceis, os escolhidos nes.sas provas não são aproveitados. E o ensino, a
Jnspet.oria do Ensmo, os inspetores de ensino quasi que reIn'esentam, hoje, o mesmo papel que desempenhava a velha.
guarda nacional do Brasil, ma::; uma guarda nacional dispendiosa.
O SR. PEDRO RACHE - Aí é que está o grande mal: na
fiscal ização.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - O erudito comentador e canonizador da Conslitui~iio de 91, que atribuiu ao
Império êsses trcs erros, não pode, absolutamente, cancelar
tOda essa tradição; não pode esquecer' o que foi a fartura.
desse segundo reinado, onde nunca o pêso do govêrno magõou
o cidaàão. T'('~sa época o Brasil foi a uma guerra, a uma
guerra de Dravura, e de lá voltou coberto de vitórias e de
clemência; abriu a todos os seus filhos horizontes de erudu;ão, de sabedoria, e perspectivas d~ trabalho; praticou a
juslü;a; compreendeu o mérito; amou a virtude.
Todo o passado, toda essa tradição nacional é pelo liberalismo. Grande nota d~sse segundo reinado! Não pode, absolutamente, o comentador dêsse tempo acusar de ofensa
de liberalismo a Constituição de 24, que consignava, apenas,
pequenas particularidades, pequenos pormenores, quando se
cogitava de regular a liberdade individual. Essa locu<;ão
acovardante, que mancha, que diminue o brio nacional o estado de sítio - não existia na Carla de 24. Após a Constituição de 91, um de seus maiores coment.adol'es J. Barbalho afirmou que a interpretação dada a l:Ieus textos, a transformava numa urdidura de Tiberio!
O SR. LEví CARNEIRO - V. Ex. dá licença para um
aparte? O orador está cometendo grave inexatidão histórica,
pois que, no tempo da Monarquia, já havia o estado de sítio.
do seu discurso, tenha necessidade de amesquinhar a obra
V. Ex. está se atendo ao verbalismo das expressões do texto
constitucional, mas não acredito que V. Ex., para o objetivo
constitucional da República, em confronto com a obra constitucional da Monarquia.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Não estou amesquinhando.
.
O SR. LEVI CARNEIRO - Está amesquinhado, porquanto
comete grave inexatidão.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - V. Ex. está sentindo, porque reponho as cousas nos seus lugares.
O SR. LEVI CARNEIRO - É uma inexatidão histórica.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Peço permissão para afirmar que a Constituição Imperial regulava, apenas, pe...

(tuenas formalidades em torno á liberdade indIvidual e não
admiti0 a locução - estado de sitio.
O SR.. LEVI CAR.."'EIRO - Não havia nem o contrôle do
Poder Judiciário.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES Como não houve
muitas vezes na República.
O SR.. LEVl CAHNEIRO - Aí V. Ex. está mal ínformudo.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Não posso entrar.
V. Ex. não me dá lIcença'1 O colega está muito enganado.
Mesmo sem o seu consclltímenLo, direíLo que V. Ex. está
em erro.
O SR.. LSVl CAANEIRO - V. Ex. está :fazendo a apologia
da competência.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - V. Ex. está muito
enganado; não pense V. Ex, que é privilégio seu. Lamento
contl'aría-Io; mas a constituição do lmpério não cogitava do
estado de s}tio.
O SR. LEVl CMNEIRO - Não é privilégio tal.
O SR. ~'ERNANDO MAGALHÃES - Para se compreender ~ para se legislar, não é preciso saber escrever a lei. Os
escribas ••••
O SR. OSVALDO ARANHA - A verdade é que existia, na
Monarquia, a suspensão dos direitos e, na República, o estado
de sfLio; mas a rtlonarquia usou da medida de modo a lornála uma fol'mula juridica aceiLavel, ao passo que a República, abusando dela, "atentou contra todos os direitos de civiliza.cão do nosso povo.
Os fatos aí estão, acima do Direito e da História.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Devo dizer ao meu
eminente amigo, que, como um arcanjo vigilante, espada em
l'iste, não permite que eu entre na sua seara. (Ruos.) E não
entro, porque não preciso dela e porque estou com a verdade.
Não sou escriba da lei. Sinto a lei como a sentem todos, porque a lei está no sofrimento e na necessidade de toda a gente. (Muito bem.) Os que têm a sensibilida.de para compreender os que sofrem e os que necessitam, êsses, sim, podem
acompanhar pari passu os desvalidos, porque êstes vão compor, incontestavelmente, o crepúsculo dos que vivem nas
ambições. (Muito bem. Palmas.)
O SR. LEVl CARNEIRO - Devo dizer a V. Ex. que estive
na defesa dos desvalidos.
O SR. OSVALDO ~HA - Sempre.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Agora, se quizessemos cotejar fatos, veriamos que somos uma geração que
acompanha, IDas que não percebe os seus grandes centenários. Festejamos a nossa independência dentro da ameaQa de
.intranquilidade. A primeira centuria do ensino jurídico no
arasil passou-se no mesmo momento em que se dava um recúo constitucional. A introdução e a crença da imprensa
no Brasil, celebrou-se na mesmo época em que surgiu a lei
carcerária. E o 1.5 de setembro de 1.827, que creou a instrução pública e a instrução primária no Brasil, comemorou-se
a 15 de setembro de :l927, com um coeficente de analfabetismo, crescido na República. Assim é que comemoramos os
J}OSSOS centenários.
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o SR. ZOROA8TRO GOUVEIA - O estado burguês não pode
atender ás necessidades do povo, porque 8Ó toma a sério as
dos banqueiros e capitalistas. Chega, até, á socialização das
dívidas dos banqueiros, o que é exagero, na defesa do capitalismo, ou antes, é um socialismo ás avessas •••
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Sr. Presidente, não
aspiro em absoluto entt"ar na forja dos 26, onde entre recortes, enxertos, colaborações se procura compOr a ~i fundamental do Brasil. Ao contrário, reservo-me a e.ta tertúlia, onde, entre academicismos e outras cousas, entre idéias
velhas e túmulos novos ou entre idéias novas e túmulos velhos, estamos compondo a prova da nossa atividade e da
nossa presença.
Permita-me, todavia, V. Ex., Sr. Presidente, que faça
sentir, eu que não aspiro nem mesmo um lugar pendurado em
um sarrafo de arquibancada; que o que trago aqui não é, de
modo algum, meu propósito de doutrina, maso meu queixume,
quexume de povo, e êsse queixume tem, fatalmente, de influir sObre o espirito dos Srs. Constituintes, como também
sObre êle tem de influir a tradição pacífica e obreira que é
a tradição do Brasil.
O SR. LEVI CARNEIRO - Apoiado; estou nessa corrente.
O SR. FER."iANDO MAGALHÃES - Relembro que, se
fosse possivel trazer pequena contribuição•..
O SR. LEVf CARNEIRO - Brilhantissima.
O oS. FEllNANDO MAGALHÃES - ••• para os Srs Constituintes que estão na alquimía das idéias constitucionais
dentro da Comissão dos 26, •••
O SR. CARLos REI8 - Basta o ramo de oliveira da palavra de V. Ex •• que é paz.
O SR. IF!ERNANDO AfAGALHÃES - •..diria que não se
esqueçam, absolutamente, de restringir todos os poderes políticos e de alargar todos os poderes humanos. (Muito bem.)
Não se esqueçam da magnifica fé de offcioque, em
julho de 1908, um dos maiores estadistas da. Republica., o
Sr. Joio Pinheiro .••
O SR. JoÃo PINHEmo - Agradeço a. V. Ex. a. honrosa
referenoia feita á m('m6ria de meu pai.
O SR. FERNA."iDO MAGALHÃES - .,. traçou mooeIarmente: abrir escolas que iluminem a inteligência das
c:r.iant;as; ensinar o trabalho aos adultos, guiar e aconsel·b.ar
nas dúvidas dos produtores; cuidar das (iIlestões materiais
sem o abandono da parte espiritual e moral. (Apoiados.)
Queiram ser sinceros <lefensores da Hberdade, tornar
a paz garantida. a justiça amada, paternal o exercício da autoridane, conciliadora 3. política.
.
Não é possivrl deixar de meditar sôbre êstes ponto~.
Nós que, após todos os desarrazoados satanicos do século
XVnI, sofremos ainda dêsse século llerdido, que principiou
nos desvarfos populares e acabou na hecatombe das alucinações políticas, não podemos, absolutamente, deixar de
pensar ne·ssa criação de frases,
muito embora tivesse
nascido em nome da liberdade, da igualdade e da fraternidade, mas, liberdade que quer mandar na necessidade
igualdade que dispensa a capacidade e fraternidade que s~
sobrepõe á conformidade. Não aspiranws essa democracia
VOLUMRII·
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do manifesto de 70, que permitiu uma Liberdade puramente filosófica, uma riqueza puramente espe.cúlativa e, iinalm.ente, uma cultura puramente meroenária, ••.
O SG. ZOROASTRO GOUVEIA V. Ex. devia tirar uma
cOD'Clusão.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES
Eu não acabei •••
'(Risos. )

... conseguindo que a mentalidade polftica moderna
pudesse, paradoxalmente, juntar a liberdade profissional e
o estado de sítio. o urbanismo suntuario e o trabalho tributado. e como disse outro dia, 05 dóutores sem conta e o
ensino sem crédo.
O SR. ZORoASTRO GoUVEIA A conclusão impõe-sc: 8
falência do govêrno capitalista no Brasil. (Risos.)
() SR. FERNANDO MAGALHÃES - Eu diria que '1
conclusão se im;>õe. mas se impõe de outra maneira. A. finalidade desta Assembléia não será de modo algum cometer á Nação um c6digo de prometimentos ilusórios. Não é
possivel; mas corno, infelizmente, na hora atual, não é dado
a niguém prever. ~V'Ítemos os racionalismos das legislações
aprioristicas, evitemos organizar uma sociedade á revelia da
experiência, sociedade desorganizada, onde os homens valem
muito mais pela ambição do que pelo prestimo.
O SR. ZOROASTRO GouVEIA - Muito bem.
O SR. FERNA.1'IlDQ MAGALHÃES
Evitemos tudú
isso. evitemos principalmente compÔr o panorama dos escombros. A .humanidade inteira e o homem tendem parli
o alto e ,para C amplo. Se a.~sim não fOr, será a catástrofe.
Não organizemos Asse panorama dos escombros; mas, se
o fizermos, ah, Gue as ruinas, pelo menos, saibam atestar
uma idade soberba, que caiu no desperdício, no ódio da
destruição, porque o hedonismo mentiroso arrancou do
coracão humano a flor da infinita ternura.
Essa a lógica da vida, qUe as filosofias absurdas querem desti·uir •
. _ Não nos esqtl~çam01'1: ~lJartJp.ml)lI UIU e:\.empl0 6 uma
hçao. O pensamento slavo, torturado de escravidão sonhou
o rea.lIsmo utIl itárl?, mas conseguiu, apenas, co~truir e
organIzar o absolutismo rubro. (Jluito bem; mui~)f bem.
l!almas. O orador é vivamente cumprimentado.)

6

o Sr.

nezes.

Presid.~nte

-

Tem a palavra o Sr. Furtado de Me-

o Sr. Furtado de Menezes (Para explicação pessoal) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes: muito se tem falado
já, desta tribuna, sObre a questão do ensino religioso facultativo nas escolas. Dos contrários a essa idéia, uns a condenam "in limine", outros limitam-se a temer que, uma vez
transformada em disposição constitucional, seja sofismada,
seja aplicada com rigor, como se fosse obrigatória, por parte
dos Jcatólicos.
I
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Não quero dÜ5cutir a questão: quero, apenas, trazer, como
·subsídio para o estudo do assnnto, ao conhecimento da Assemibléia o que !le tem passado a resp~ito no Estado de Minas
<Gerais, durante 27 anos.
Desde 1906 vimos os católicos pleiteando o que supomos
'Um direito não s6mente nosso, mas de todos aqueles que têm
-sentimento religioso em suas almas. Vínhamos pleiteando,
-digo, l.t concessão do ensino religioso facultativo nas escolas,
:.nos grupos escolares e nos internatos do Estado.
Nunca reclamámos que se desse apenas o ensino católico;
,ao cOlJtrário. batemo-nos sempre pelo ensino facultativo de
-todas as religiões ministradas pelos respectivos pastores.
Em 3 de Janeiro de 1910, no 1° Congresso Católico reu·nido na cidade de Juiz de Fóra, resolvemos reclamar do Govêrno no sentido de que, "de acõrdo com a interpretação e
.orientação de todos os govêrnos mineiros, até a administra.ção João Pinheiro - interpretação e orientação consagradas
,de modo terminante por Cesário Alvim - fosse permitido o
ensino religioso facultativo nas escolas oficiais frequentadas,
..em sua maioria, por alunos cat6Ecos".
Estou transcrevendo, textualmente, a disposição apro·vada.
O Segundo Congresso Católico Mineiro, reunido em Belo
Horizonte nos primeiros dias de setembro de 1911, insistiu
no mesmo assunto e resolveu pleitear a subvenção a t:scolas
particulares pro rata de seus alunos. Entre as disposições
.então aprovadas encontrava-se esta: "Satisfeito o programa
.oficial mínimo, haverá compl~ta I iberdade quanto ao ensino
religioso, devendo a escola ser franqueada aOs ministros do
cullo. Também poderão ser ensinadas outras disciplinas,
:além das do programa. n Isto quanto ás escolas particulares
.:Subvencionadas.
O Centro da União Popular, aclamado para dirigir a acão
sor:ial cat6lica no Estado, enviou uma representação ao Po.der Legislativo pedindo a reforma do ensino de acôrdo com
as resoluções daquele Congresso.
De 523 localidades do Estado, foram remetidas representações contendo cerca' de 500.000 assinaturas, devidamente
reconhecidas, apoiando o memorial do Centro.
Distribuido o memorial na Comissão de Instrução ao
'Deputado Xavier Rolim, êste emitiu parecer que terminava
pelo projeto n. 135, de 1923, em que ia além das nossas aspirações, mandando que os professores ensinassem as verda.des universais: a existência de Deus, a imortalidade da alma
e a necessidade àe uma religião; que fosse permitido o ensino religioso dado pelos ministros de cada culto, ou por lei,gos autorizados, aos alunos cujos pais o desejassem, devendo
t'etirar-se os alunos que não fossem do credo do explicador.
"Estabelecia. também a subvenção a escolas particulares.
Infelizmente, êsse parecer não foi levado ao plenário.
Em 1914, realizou-se em Belo Horizonte o 3° Congresso
..cat6lico Mineiro, com 6,620 congressistas, e, em 1917, o 4
''Em todos eles a doutrina é a mesma. Os católicos pleiteam
-sempre o ensino religioso facultativo, dado pelos ministros
..dos diversos cultos e aos alunos cujQs pais o pedirem. Nesse
'lenUdo, há uma pastoral coletiva do Episcopado, datada de
'!l7 de abril de 1914, aprovando as resoluções do 2° Con.sresso Católico.
Eram, portanto, unanimes os católicos em pedir ensino
'facultativo e de todas as r.eligilles que tivessem adeptos entre
IJS aJunos.
0
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Veio, finalmente, em 1928, o Congresso astequ!stico de
Belo Horizonte, em cujo 4° dia, Sr. Presidente, o Sr. Dr. Antônio Carlos, que dignamente preside' esta .Assembléia, num
rasgo espontaneo de boa compreensão de liberdade religiosa,.
saíu ao encontro dos reclamos da conciêneia mineira, cqncedendo aquilo que era a aspiração geral: a permifião do ensino religioso facultativo, uma vez por' semana, d'tmtro d'EJ'
horário escolar.
Em que baseávamos, porém, os cat6licos mineiros essas
reclamações? Em boas autoridades, como voa procurar demonstrar.
Rui Barbosa, que dedicou toda sua vida a bater-se pela
liberdade religiosa, Rui Barbosa, que poota gloriar-se de ter'
sido o fundador da liberdade religiosa IIO' Brasil, em discurso pronunciado no Teátro MuniCIpal de Belo Horizonte, em
20 de fevereiro de 1900, depois de se extender longamente~bre a interpretação que se deve c1a'r á expressão "ensinoleigo", contida na Constituição de i891, disse textualmente:
"Todos os meus escritos, atos e palavras anteriores afinam. rigorosamente, com a inteligência que na
minha platafórma dei á separação constitucional entre as igrejas e o Estado. A solução com que ali resolvo o problema do ensino religioso nas escólas públicas é, precisamente. a mesma consagrada há vinte
e oito anos, no projeto de reforma.dl) ensino primário, que, em setembro de 1882, submeti. como relator
da Comissão de Instrução Púõlica. á Camar3 ds Depu-'
tados.
AI!, no art. 1°, § 3°, exonerando o professor primário, nas escõlas oficiais, d9S deveres óa instruçãO"
religiósa, acrescentava eu: "O ensino rei igioso, será
dado pelos minisLros de cada culto, (grifemos) no
edificio escolar si assim o requererem os alunos, cuias'
pais o desejarem. decfarando-o ao professor, em horas
que regulamentarmente o determinarão sempre posteriores ás aulas, mas nunca durante mais de oi 5 minutos cada dia, nem mais de três vezes por semana.
Quasi 30 anos há pois - continúa êle - queocupando-me com a organização geral do ensino, planeava eu, em termos rigorósos, a associat;ão do ensino'
religioso á escóla leiga, mediante o ingresso franqueado, nos edifícios escolares, aos ministros do cnIto, para
o magistério da palavra divfna. Não era uma noçãO'
vaga, enroupada em frases declamatórias: era uma
providência legislativa, articulada em textos expressos, com todas as cautélas de execução necessária á.
sua praticabilidade.
Secularizando a fUIlCão do mestre público, aliavalhe eu, á escolha das famílias dcs alunos, o coneurso·
do minist.ério sa~ado; mantendo nos Drogramas escolares o seu caráter neutro, mas - grifêmos - res-·
peitanffo, na reli(Jião dos pais, os seus invioláveis di-o
reitos" .
Até aqui, palavras do grande mestre, de quem mais s~
bateu para a criação no Brasil da esc6la leis;-a.
Vou pedir agora o testemnnho de um não menos ilustree insuspeito homem de justiça, cujo nome .h\ várias vezeS"
foi citado desta tribuna com profundo respeito por eminen-'
tes cultores do Direito - Pedro Lessa. :tste, em seu liVl'O'
-Dissertações e Polêmicas", diz:
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"Nada mais comum nos Estados Unidos, especialmente nos primeiros 50 anos .que se seguiram á vo:taÇhC1 aa Constitui~ão F'ederal, e quando mais viváses,
mais puras. mais frêscas, se conservavam- as idéias
que inspiraram o legislador constituinte, nada mais
comum do que as ese61as estabelecidas por várias confissões, com um caráter acentuadamente religioso, e
mantidas por meio de impostos cobrados pelas autoridades das cidades e paróquias. J!: ainda hoje o sistema da Georgia. Atualmente estão em voga as escólas não sujeitas a uma doutrina religiósa. Todavia
nestas mesmas esc6las não se omitem as leituras quotidianamente da Bíblia e a recitação de orações e
hinos. As esc6las - g'Jifêmos - completamente leiglU,
das quais foi banido todo ensino religioso, com razão
observa. Cal'lier - grifêmos ainda - constituem uma
ofensa ao principio da. liberdade religi6sa".
Termino aqúi a citação de Pedro Lessa.
Não quero fatigar os Srs. Constit.uin.tes com outras citações e vou dizer o que se passou em Minas após a concessão Antonio Carlos.
Seis pastores protestantes, em 25 de outubro do mesmo
ano de 1928, publicaram um manifesto contra a resolução
<lo Presidente do Estado e terminavam êsse manifesto com
tO seguinte apêlo:
"Pedimos aos pais evangélicos e a quantos católicos desejarem nêste Estado, que comunIquem imediata p. minuciosamente ás autoridades estaduais (inspetor geral da Instrução, secretário do Interior e Presidente .do Estado), assim como a nós, quaisquer in'Sinuações, ou qualquer constrangimento, que, por moti'Vo de religião. venham &. sofrer DS seus filhos, nas
esc6las públicas".
Diante da longa luta que man.tinhamos, havia 22 anos
1lara conseguir a liberdade do ensino religioso nas escolas,
1110 é preciso que diga muitas palavras para que os senho'!"esConstituintes compreendam o entusiasmo, o afan com
.que nos apressámos a adotar êste ensino em quasi todos os
-grupos e escolas mantidos pelo Estado.
Pais bem, não me consta que uma só reclamação tenha
.sido levada aos pederes públicos durante os cinco anos que
já se passaram, desde a memorável concessão do então
Presidente do Estado. S. Ex., não presente neste instante,
poderia dar seu testemunho de que, permanecendo ainda no
-govêrno, de setembro de 1928. quando foi feita a concessão,
até 7 de setembro de 1930, não recebeu nenhuma reclama-Cão. Entre nós, porém, se encontra quem foi o Secretário
da Educação e Saúde Pública, quem regia a educação naquele
tempo e no 'govêrno do DI.'. Olegário Maciel, que se seguiu
ao do Sr. Antônio Carlos - o Sr~ Deputado Levindo Coelho.
S. Ex. poderá dizer-nos se recebeu reclamações quanto
a opressões ,á conciência de quem quer que seja, ocorridas em
,qualquer parte do vasto território do Estado.
O SR. LEVINDO COELHO - Nenhuma queixa chegou ao
meu conhecimento.
O SR. CRISTIANO MACHADO - Essa era a orientação do
Partido Republicano Mineiro, a que pertencia o então Pre.sidente do· Estade, ar. A.n.tôDi~ Carlos.
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O SR. FURTADO DE MENEZES - Agradeço a gentileza dos apartes de meus nobres colegas. Mas, Srs. Deputados, ainda que houvesse protestos, êsses seriam a exceção á regra, porquanto os professores católicos, como os demais, são homens e têm paixões. tste fato, parece-me, nãobastaria para invalidar minha tese. Se a circunstancía de'
podermos temer que uma disposição de lei venha a ser ma.l
i~terpretada, sofismada ou mesmo burlada, devesse impedIr-nos de eslabeIecé-Ia, embora a julgássemos boa e úti~
não deveriamos contínuar a dispender o nosso tempo e as
nossas energias na confeceão de um Pacto Constitucional
novo, que do mesmo modo poderá ser, torlo êle, burlador
como já disseram oradores vários ter sido o de 1891, quer
al~ás, .é uma Constituição que mereceu, como o afirmam·
outros, os aplausos das sumidades publicistas do mundo.
Não; se a medida é boa, se, ademais, é justa, como procurei demonstrar, vamos dar-lhe nosso voto.
Procuremos evitar que ela seja sofismada, que venha
a prejudicar 'a liberdade religiosa de quem quer que seja;:
o mei<J, porém, para isso, é outro: Coliguemo-nos todos, catóbcos e dissidentes, empenhemos os nossos esforços para
que sejam estabelecidas sanções rigorosas para os sofistas
e defraudadores, constituamo-nos fiscais para denunciarás autoridades os culpados e promover a sua punição.
Não ponham em dúvida, Srs. Deputados adversários
da medida, a sinceridade dos católicos, como nós outros não'
duvidamos da de SS. EEx. Unamo-nos todos para êsse gran-'
de ideal: conseguir que as gerações brasileiras, daqui por
diante, assentem sua formação moral sObre os alicerces sóli-dos e inabaláveis do decálogo, certos de que, por êsse meio.
teremos concorrido para a felicidade dos pósteros e a grandeza do nosso querido Brasil. (Muito bem; muito bem. Par,...
mas. O orador é cumprimentado.)

Durante o discurso do Sr. Fernando Maga-'
lhães o Sr. Pacheco de Oliveira, i O Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é"
ocupada pelo Sr" Cristóvão Barcelos, 2° VicePresidente.
O Sr. Presidente -

para explicáção pessoal.

7

Tem a palavra o Sr. Luiz

Sllcupira~.

O Sr. Luiz Sucupira (Para explicação pessoal) - Sr or
Presidente nã-o desejo, absolutamente, tomar por muito'
tempo a áT.enção dos Srs. Constituintes, mas nos debates
de há pou('.o o ilustre colega, Sr. Tomaz LObo, pediu-me'
lêsse a encíclica de Leão XIII, "Immortale Dai", onde eu
encontraria idéias inteiramente opostas ás que tive ensejO"
de explanar.
Tenho felizmente á mão a referida encíclica, que vou'
tomar a liberdade de traduzir, fois está escrit.a (~!7l latim
e francês, justamente na passagem em que se trata da so..,·
oledade política:

..A sociedade política baseia-se nesses princípios-

e á ovidente que deve, sem errar, cumprir, por um
oulto público, os numerosos

eimportantes

deveres-

que a· unem a Deus. Se ~ nat'li'''. e' .. razlo' lmplSemt
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a cada um a obrigação de honrar a Deus, em culto!
santo e sagrado, - porqu~ dependemos de seu poder,
e porque, saídos dêle, a êle devemos retornar,ambas adstringem, á mesma lei, a sociedade civil. Os
homens, com efeito, unidos pelos laços de uma sociedade comum, não dependem menos de Deus do
que tomados isoladamente; da mesma forma que o
indivíduo, a Sociooade deve dar ,graças a Deus, cuja
existência reconhece, assim como a conservação e a
multidão inumerável de suas mercês. Assim, da
mesma forma que não se permite esqueça algum
seus deveres para com Deus, e que o maior de todos
os deveres é o de abraçar a religião, de corpo e alma,
não a que cada um prefere, mas a que Deus prescreveu e que provas certas e inconcussas demonstram
ser a única verdadeira entre todas; assim também as
sociedades políticas não podem, a menos que criminosamente, conduziu-se como se Deus não existisse,
de forma alguma, ou abandonar a religião como estranha e inútil, ou admitir uma indiferentemente,
segundo lhes aprazo Honrando a divindade, elas de:"
vem seguir estritamente as regras e o modo pelos
quais o pr6prio Deus declarou desejar ser cultuado."
O SR. ToMAZ LÔBo - Devo dizer a V. Ex. que essa
notável encíclica. Leão XIII invoca as palavras de Jesus:
"Dai a Cesar o que é de Cesar, e a Deus o que é de Deus".
Não sei qual a passagem queV. Ex. está lendo, mas há uma
outra em que Leão XIII diz que Deus dividiu o govêrno do
gênero humano em dois poderes: o eclesiástico e o civil,
cada um com sua liberdade plena na respectiva esfera de
ação, sendo cada, no que lhe diz respeito, superior ao outro.
Tudo que diz respeito á salvação das almas e ao culto de
Deus, compete ao poder eclesiástico, mas toda a matéria
que é abrangida pelo poder civil e político é do poder político, não devendo um intervir na esfera do outro. O próprio Leão XIII invoca, como disse, as palavras de Jesus no
Evangelho: "Dai a Cesar o que é de Cesar e a Deus o que
é de Deus". Há uma outra passagem: "O Reino de meu Pai
não é dêste mundo". Querer dar o poder temporal á Igreja é fazer-se o reino de Deus na ~erra. A nossa Constituição,para ser coerente, não pode admitir o ensino religioso
nas escolas, porque o ensino religioso católico hoje é ministrado de acõrdo com uma comunidade que exerce uma
parcela de poder temporal.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Desejaria terminar a leitura' da passagem, porque justamente responde a essas objeções de V. Ex.
O SR. TOMAZ LÓBO - Aliás, reconheco á igreja católica toda autoridade para a obra civilizadora, para a espiritualização da sociedade, mas sem a colaboração do poder
civil. Desejo, pois, afastar de mim qualquer idéia de combate á religião.
O SR. IRENlto JOFFILY - Isso não é propósito de com·
bate?
O SR. TOMAZ LÔBO - Não é combate á religião, mas aG.
excesso por ela pretendido.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Pediria licença aos meus
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nobres colegas para continuar a leitura da passagem. Está
também escrita em latim, para quem tiver dúvidas sObre a
tradução. Ei-Ia:

"Os chefes de .Estado devem, portanto, ter como
sagrado o nome de Deus, e colocar, no númel"o de
seuspríncípais deveres, os de favorecer a religião,
pro1egê-Ia com sua benevolência, acobertá-la 80b a
autoridade tutelar das leis, e nada estabelecer ou decidir contrariamente á sua i1ltegridade. t>
É

uma resposta aos apartes dos dignos colegas.

Continúa a citação:

"Isto, o devem aos oidadãos de que são os Chefes.
Todos, tanto quanto n6s, efetivamente, nascemos e nos
educamos para alcançar um bem supremo e final. ao
qual é mistér prender tudo; bem colocado nos. céus,
além desta. curta e frágil existência. Desde que dai depende a completa e perfeita felicidade dos homens, é
do interesse supremo de cada um. atingir a &>se fim.
Como, pois, a sociedade civil foi estabelecida para
utilidade de todos, deve, favorecendo a prosperidade
pública, provêr o bem do cidadão, de modo não sómente a não lhe pOr obstáculo algum, mas também a
assegurar todas as facilidades possíveis na consecução dêsse bem supremo e imutável, ao qual êles
mesmos aspiram. A primeira de todas essas facilidades consi~te em fazer respeitar a observancia santa.
e inviolável da religião, cujos deveres ligam o homem
a Deus.
Agora, vejamos a parte que trata dos dois poderes:
"Deus dividiu, vois, o govêrno do gênero humano
entre dois poderes: o poder eclesiastico e o poder
civil; aquele subordinado ás coisas divinas, êste ás humanas. Cada um dêles, em seu gênero, é soberano;
cada um se encerra em limites 'perfeitamente determinados e traçados de conformidade com sua natureza
e seu fim especial. Há, portanto, como que uma esiera, dentro da qual cada um exerce sua Mão i'ILT'e
proprio. Sua autoridade, todavia, exercendo-se sôbre
os mesmos indivíduos, pode levar a uma s6 e mesma
ooisa, embora sob títulos diferentes; porém, uma só
e mesma coisa, que escape a jurisdição e ao julgamento de um e de outro poder. Era, por isso, digna
da sãbia providência de Deus, que os estabeleceu a
ambos, traçar-lhes os caminhos e as relações entre
êles. Oa poderes que e:tistem foram dispostos por
Deus. Se tivesse sido de outra maneira, nasceriam
muitas vezes causas de funestas dissenções e conflitos,'
e,' muitas vezes, o homem deveria hesitar perplexo,
com em face de uma encruzilhada, não sabendo que
fazer, em virtude das ordens contrárias dos dois poderes, cujo jugo não pode, em conciência, sacudir.
Repugnaria, soberanamente, tornar responsável. por
essa desordem a sabedoria e a bondade de Deus, que,
no govêrno do mund01Isico, de ordem muito inferior,
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causas naturais. e as fez concordarem de maneira tão
admirável, que nenbuma delas prejudica as outras;
antes, todas em perre~to conjunto, conspiram para o
tim ao qual tende o Universo."
A Igreja reconhece os dois poderes e a sua separação.
'Mas determina que haja a união em certos e determinados
pOntos, afim de que o homem não possa hesitar Da direção
t3 seguir.
Isto aliás é doutrina.
Queria alongar-me citando grandes pensadores que estAo de 3CÔrdo com a Igreja e que afirmam ser impossível ab"Solutamente o ensino da moral sem a religião. Spalding, pedagOgo norteamericano •••
O SR. Tol\UZ LOBO - V. Ex. traga argumentos. Não venha com autoridades, porque a uma autoridade SEr opõe

~utra.

O SR. LUIZ SUCUPIRA -Sapalding diz:
MA dinámica moral de um povo está na sua religião. A
-sociedade;, basêa-se não na ciênoia, mas na oonoiência....
O SR. ToMAZ LOBO - Que perderam a Igreja Católica
e a moral brasileira com o regime de 40 anos de completa
1ndependênoia entre os poderes? Devemos estudar â. situação brasileira para elaborarmos uma lei básica de acOrdo
,com as nossas traãicões.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - V. Ex. pode me dizer que é
"Constituição de um povo?
O SR. TOMAZ LÔBo - Se eu sei?
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Em que consiste.
O SR. TOMAZ LÔRo - Se V. Ex. não soubesse o que é
'uma Constituição seria absurdo estar na tribuna falando sO'bre a mesma.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Nós queremos na Constitui'"Cão uma coisa que já é lei.
O SR. TOMAZ LÔBo - Que é lei ordinária e não lei cons;titucional.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Lei do atual Govêrno Provi·sório.
O SR. BARRETO CAMPELO - E é uma aspiração nacional.
O SR. VASCO DE TOLEDO - Que utilidade há para o Estado da ligação entre ela e a Igreja'1 Seja ela católica, pro:testante, o que fOr?
O SR. LUIZ SUCUPIRA - :e um benefício para oEs'tado o ensino da religião. Os homens são mais perfeitos, quan.do religiosos. E são êstes que mais aperfeiçoam o Estado.
c 'Os maiores homens são religiosos.
O SR. VASCO DE TOLEDO - Discordo de V. Ex., Carlos
'Marx, Lenine, Trotzski não eram religiosos. Carlos Marx: foi
'um grande homem e não tinha religião.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Carlos Marx só pregou, no
:mundo a destruição. E, por éle, seus discípulos têm sido lewados á cadeia. Querem é a destruição de tudo.

-

578-

o SR. VASCO DE TOLEDO - Então é que V. Ex. não conbece a teoria de Carlos Marx.
O SR. TOM'AZ LÔBo - Cbristo também não levou os seusdiscípulos ao circo romano?
O SR. VASCO DE TOLEDo - Carlos Marx queria a igualdade dos homens, a igualdade de todos os direitos. E V. Ex.
quer idéia mais elevada do que essa? Qual a igualdade que a
religião já trouxe entre os bomens?
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Não póde haver igualdade.
Basta olhar uma simples árvore para ver que não há duasfolhas iguais. Na própria Rússia, onde existe o regime doproletariado, não há igualdade.
O SR. VASCO DE TOLEDO - Quem pr-imeiro prégou a·
igualdade entre os homens foi Christo.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - A doutrina da igualdade completa «!ltre os homens não pode existir, porque cada qual tem'
as suas tendências, as suas diretrizes, as suas diferenciações:
morais e intelectuais.
O SR. VASCO DE TOLEDo - Eu já ficaria satisfeito COIIt
a religião católica se seguisse a doutrina de Cbristo.
O SR, LUIZ SUCUPIRA - Pois é o que segue a reli~ão'
católica.
O SR. VASCO DF: TOLEDO - Não segue tal. Não quer reconhecer a igualdade dos bomens. Cbristo não prégou no·
fausto.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Quem préga no fausto? Os·
padres católicos, prégam de batina, expondo-se a zombarias-dos inimigos da religião, que dizem vestirem eles sáias.
(Risos) ,

O SR . VASCO DE TOLEDO - Dentro da ordem de idéias doseu tempo, Coristo foi, no mundo, o maior elemento de sub_o
versão social do que Marx na atualidade.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Christo prégava a harmonia,_
a igualdade,.••
O SR. VASCO DE TOLEDO - Foi o primeiro comunista queapareceu no mundo.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Isso diz V. Ex. para se desculpar. O que o Comunismo tem de bom não é dele, e o quetem dele, não é bom.
O SR. TOMAZ LOBO - Preciso declarar que não sou setário.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - V. Ex. é oposicionista.
O SR. TOMAZ LOBO - V. Ex. profere seu pensamento"
com eiva de setarismo. Não pode arguir-me de setarismo,
porque não sou católico, militante, nem protestante, nelIh
maçon, nem teosofis13. Encaro o fenOmeno social brasileiro,.
sem paixão.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - V. Ex. não ad~nite que a
maioria dos brasileiros procure fazer com que, da ConstitulCão sejam assegurados seus sentimentos religiosos?
- .O 8R. TOMAZ LOBO - Meu ponto de vista· consiste emmanter os conceitos liberais dá Constituição de 9i. Nlo pOlloadmitir que V. Ex. _queira am~squi:O:l1ar amentalldade da\
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nossa. primeira Constituinte republicana, que nos legou a~
plena liberdade eSpiritual,
que V. Ex. combate.
I
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Já leu V. E.."C. o livro "Constituinte Republicana", de Agenor de Roure? Verá, ali, queos debates foram mais calorosos nesse tocante, do que os queestamos ouvindo aqui.
O SR. TOMAZ LÔBO - Triunfou, pOl.'ém, o ponto de vistai
liberal.
O SR. LUIZ ISUCUPIRA - Triunfou o ponto de vista,
que não posso dizer contrário á. religião, mas que não era a'
representacão do pensamento da maioria da nacionalidade.
O SR. ToMAZ i(,ôBO - É preciso notar que a lei constitu-·
cional como qualquer lei, não deve consultar apenas os interesses da maioria, mas da totalidade da nação. O direito da'
maioria não deve ser violentado, assim como o da minorianão pode cer desrespeitado.
(Trocam-se l1eeementes apartes.)
O SR. PRESIDENTE -

Atencão I
Talvez estejamos até pleiteando contra n6s, porque os protestantes podem ensinarnas escolas. Não é partidarismo, não é setarismo. Estou defendendo os interesses também dos judeus, dos protestantes,.
dos maometanos, juntamente com os dos cat6licos. Haverá:
culpa em que os católicos sejam a maioria e possam dominarl\ naçlo?
O SR. TOMAZLÔBO - A Liga Eleitoral Cat61i r.a, que prometeu agir fora dos partidos e acima dos partidos, rtesmen-·
liu-se. Apresentou candidatos sob legenda. Não posso admitir a sinceridade i dos seus sentimentos, uma vez que apre-sentou candidatos! em desacôrdo com as suas promessas.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Sr. Presidente, tenho notad()·
que se estão utilizand') de questão religiosa aqui apenas para·
debates pessoais e interpessoais.
o SR. TOMAZ LÔBO - Só intervenho no debate, afim de"
evitar que se leve para o grande cenário nacional a luta, a'
dissenção que já se estabeleceu no seio desta Assembléia.
a SR. LUIZ SUCUPIRA - V. Ex. é quem está estabele-·
eendo dissenções I aqui.
UM SR. DE~UTADO - Será. uma luta de' consequências..
funestas, tristíssimas.
a SR. LUIZ SUCUPIRA - A minoria é que está temen-·
do a luta. Está vI!endo fantasmas. Nós, da maioria, não nos·'
arreceiamos dela.
(Trocam-se numerosos apartes. O S'r'. Presidente (ar
soar insistentemente os tímpanos, recltrmlLooo atenção.)
a SR. PRESIDENTE - Peço aos Srs. Deputados que não'"
interrompaIn o orador.
a SR. LUIZ SUCUPIRA - Sr. Presfd'ente, vou terminarjá. Quero, porém, ler a opinião de Max Schel'er, um grandepensador alemão. Tenho até receio de ler- a sua opinião, por-que há quasi uma ofensa indireta fi. esses que' me estão apar-,
teando.
O SR. JOÃO VITÀQA - Naturalmente- era: interessad~
oomo V. Ex.
O SR. LUIZ SUCUPIRA -
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-;previsão.
O SR. JOÃo VITACA - Não; interesse não é previsão.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Diz Max Scheler. alto pensa·.dor alemão

"Atualmente encontrámos ainda certos espíritos
fortes nos Estados sulamericanos a crerem que os p~o
gressos da ciência moderna lhes hão de trazer a resposta aos problemas de que se ocupa a religião.!••
Dia virá em que só os negros da Austrália prestarão !fé
a semelhantes incongruências. "Vom Umsturz der
Werten". pago 3-U, D.)
Temos também Eucken, professor de filosofia e pedago-gia na Universidade de Iena:
"~ iplpossivel diz êle - desembaracar-nos da
metafísica quando entramos em moral e será inevitavelmente degradá-Ia a uma sensaboria quem isso
pretender alcançar". (Geistige Stroemungen der Gegenwart, pag. 424).

O S1\. ZOROASTRO GoUVEIA - Nisto, estou de 8CÔrdo cOm
·V. Ex., porque, quando se L--ata de metafísica, não pode ha·ver entendimento. Voltaire dizia: "Lorsque celui qui parle
-commence á ne plus se comprendre lui-même et lorsque ceux
:qui 1'écoutent ne le comprennent pas du tout, alors eommen:ce la métapbysique".
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Todos sabemos que VoItafre
~criou até o voltairianismo, de que V. Ex. é bom discípulo:
·é a doutrina, o método do riso, de levar tudo na galhofa.
·Voltaire não filosofava: êIe ria e gargalhava. E quando nos
queremos referir a alguem que não sabe o quepensa, e que
"tudo leva para o terreno do ridículo, das diatl'ibes pequeninas,
dizemos: é um voltairiano.
A opinião de Vollaire. portanto, vem apenas reafirmar
"o que digo.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - A metafísica religiósa é que
··é concepção eslapafurdia bem digna do sarcasmo de VoltaiJ;"e.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Temos ainda Boutl'oux.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Boutroux é pragmatista'.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Mas não é católico, é raciio. .. n~!ista, é cont.ra o catolicismo. :tle diz:
.
"A moral e a ciência estão orientadas em sentido
inverso. A ciência estuda o que é, a moral o que deve
ser, o que é conveniente ou obrigatório. É impossivel
reduzir uma á outra. A ciência nada nos pode pr:escrever, nem mesmo cultivar a ciência". (Questionsi de
Morale et de Pédagogie, pag. 47).
O Sn. ZOROASTRO GOUVEIA - Entretanto, a pedagogia mo~'derna, toda ela, é obra da ciência, e, sobretudo, inspiração da
'Psicologia.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Cito ainda Poincaré, em seu
-livro - "Derniéres pensées":
"Não há, não haverá nunca uma moral científica,
no sentido próprio da palavra".
.
I.

:
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GIaparéde, um dos grandes educadores, cuja orientação>

é adotada n.o,s Estados Unidos e aqui mesmo no Distrito Fe-

deral, diz:

"Há quem pretenda ser a ciêí1Cia capaz dE; proporcionar-nos um ideal. ~ um êrro e disto é precisoconvencer-nos. A ciência explica o curso dos f'enó-,
menos, mas não é capaz de afirmar que os fenOmenos
devam seguir um curso o uoutro". (La psychologie'
de l"enfant, pago 56).
O SR. VASCO DE TOLEDO - Nêsse sentido, V. Ex. podetrazer citações de muitos· bispos, cônegos e representantes de
todo o cléro.
O Sr. LUIZ SUCUPIRA :.- Si trouxesse, V. Ex. me daria por I suspeito.
O SR. ZOROASTRO GoUVEIA - Isso tudo é em pura perda,
porque ~do que V. Ex. diz não se conclue que a Constituiçãodeva diSciplinar as matérias de moral e religião.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Não. E para permitir a dis-·
ciplina; queremos a faculdade de ensinar o que eleva e apri-·
móra o caráter •
O SR. Z0ll-0ASTRO GoUVEIA - Evidentemente, porém, a
mora1 e a religião Dão se devem conter na mesma disciplina..
Seria preferivel que V .Ex. entrasse em maior explanação
sObre a moralidade pública.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Estou dizendo que não pode-'
haver moralidade sem religião.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - ~ ponto que V. Ex. não·
provará.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - V. Ex. parte de ponto d8'
vista socialista, que ad6ta moral utilitária, e que, para alcançar o fim em mira, incenflea, dinamíta e não vacila em'
lançar mão de quaisquer medidas contra o bem comum.
O Sn. ZOROASTRO GOUVEIA - Absolutamente, não. Mesmoporque foram os jesuítas os adéptos do critério segundo oqual o fim justifica os meios .•.
O SR. LGfZ SUCGPIRA - Vivemos, Sr. Presidenté, uma
maioria católica, dentro de um povo religioso. Por que não·
permitir, pois, a êssp. povo o ensino de sua religião nas esc61as que êle paga e sustenta?
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Já u cléro não quer nem ao
menos ensina.r a doutrina; que o faca o professor porque re-·
ecbe; utilitário parasitismo .•• (Riso.)
O . SR. LUIZ SUCUPIRA - Como disse, não deseja.....a
prender demasiado a atencão dos meus ilustres colegas. Infelizmente, os apartes me levaram para o terreno do embate pessoal, de maneira que não me pude manifestar, como
desejava. Assim, espero de outra vez, com mais vagar, sem.
a premência de tempo que hoje me perseguiu, possa trazer
Do esta 'tribuna, os argumentos e provas que hoje não foi pos-sível nem me permitiram expor, mas que demonstram estarmos inteiramente com a verdade, verdade que vive e palpita.
na alma de todo o Brasil. (Muito bem; muito bem. O orador'
I

é cu'"!'primentado.)

•

.,......582 -

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar. vou le-vantar a sessão, designando para amanhã a seguinte
ORDEM

DO DIA

Discussão única do requerimento n. 2, de f933. do Sr.
JMorais Paiva, sugerindo a decretação de anistia ampla.
Vem li Mesa as emendas de nrs. 875

:l

i .027.

Levanta-se a sessão, ás f 7 horas e 5 minutos.
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